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GEOGRAFIA 

 
 

Gabarito da Revisão de Geografia 

“A ação humana sobre a paisagem” 

 

1) Resposta pessoal. 

Sugestão: A poluição pode trazer danos à saúde humana, aos seres vivos e aos ecossistemas. 

 

2) As queimadas, desmatamento, derrubadas de florestas, o desenvolvimento de indústrias, a 

poluição, entre outros.  

 

3) (  x  ) 

    (      ) 

    (  x  ) 

 

4)  a) Consumismo. 

 

b) O consumismo pode provocar a exploração excessiva dos recursos naturais e gera grande 

quantidade de resíduos. 

 

5) a) A água, o solo, o ar e a matéria-prima (madeira, ferro e rocha). 

 

b) Quando a exploração é excessiva, vários problemas podem afetar a vegetação, os animais e 

os seres humanos. 

Exemplo: Incêndios florestais para aumentar a área de plantio ou criação de gado, violência 

ambiental como árvores derrubadas e queimadas, animais mortos o que causa a extinção e 

para os seres humanos, problemas respiratórios graves e na qualidade de vida devido à 

tamanha poluição.  

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_humana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
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6) Reduzir: Evitar usar copos descartáveis, uso racional da água: não desperdiçar, tomar 

banhos curtos, não usar água para lavar a calçada. 

 

Reutilizar: Os potes plásticos de sorvetes servem para guardar alimentos ou outros materiais, 

podemos transformar potes e garrafas de plásticos em vasos para plantas ou em peças 

decorativas. 

 

Reciclar: Podemos produzir papel reciclando papéis usados. Papelão, latas, vidros e plásticos 

também podem ser reciclados. 

 

7) Resposta pessoal 

Sugestão: As principais transformações no ambiente foram: Construção de prédios e casas, 

derrubada de árvores, asfaltamento de ruas e circulação de veículos. 

 

8) Resposta pessoal.  

Sugestão: Como necessitamos do meio ambiente para sobreviver, devemos criar maneiras 

adequadas de explorar todos os recursos naturais sem desperdiçá-los ou destruí-los. Como 

evitar o consumo excessivo das coisas, reciclar, jogar o lixo no local correto, respeitar as regras 

ambientais, reflorestar, etc.  


