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Resposta
Dois dos recursos:
• fotografia aérea
• imagens de radar
• imagens de satélite
• computação gráfica
• sensoriamento remoto por satélite
• Sistema de Posicionamento Global (GPS)
Os países componentes do Império Britânico estavam distribuídos ao longo de várias longitudes dos
hemisférios ocidental e oriental, por isso, a qualquer hora do dia, havia sempre um território posicionado na
parte iluminada do planeta.
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Duas das consequências:
• melhoria da rede escolar
• diversificação do comércio
• melhoria da infraestrutura viária
• aumento da arrecadação de impostos
• melhoria da infraestrutura de telecomunicações
• aumento da oferta de emprego / postos de trabalho
• estímulo ao surgimento e crescimento de pequenas empresas
Dois dos possíveis impactos:
• favelização
• aumento da criminalidade
• problemas com insegurança pública
• sobrecarga dos serviços públicos urbanos
• elevação do preço dos imóveis e dos aluguéis
• agravamento de processos de degradação ambiental
Complexos agroindustriais são grandes cadeias produtivas que articulam a produção agrícola com a
produção industrial e com os setores de comércio e serviço.
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Duas das consequências:
• aumento do êxodo rural
• imposição de regras comerciais
• controle dos preços das mercadorias
• aumento do desemprego / pobreza no campo
• imposição de padrões de produção nocivos ao meio ambiente
• imposição por parte das empresas de padrões técnicos de produção
• eliminação das pequenas empresas e dos pequenos produtores rurais
Maior população absoluta: Sul da Ásia
Maior população relativa: África Subsaariana
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Duas das justificativas:
• êxodo rural acentuado
• nível de renda reduzido da população
• crescimento da população urbana muito acelerado
• debilidade das políticas públicas no setor de habitação
• incapacidade dos governos locais de prover infraestrutura adequada
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Quatro das consequências:
• redução do custo do frete
• fragmentação da produção
• redução de custos de produção
• diminuição da poluição atmosférica
• diminuição do tempo de transporte da mercadoria
• aumento da quantidade de mercadoria transportada por viagem
• produção em locais muito distantes dos grandes mercados consumidores
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Duas das razões:
• incentivos fiscais às novas unidades produtivas das montadoras
• menor nível de organização sindical nas recentes áreas industriais
• salários mais baixos pagos aos operários das fábricas fora de São Paulo
• aumento da concorrência com os produtos importados em função da abertura comercial após 1990
• aumento da concorrência com os produtos importados em função da desvalorização do dólar a partir de
2003
A Área 1 é coberta por mata, o que proporciona maior proteção do solo à erosão causada pela chuva e pelo
vento, bem como reduz o escoamento superficial.
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Duas das técnicas:
• terraceamento
• associação de culturas
• plantio em curvas de nível
• plantio de árvores quebra-vento
Garantir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de
satisfazerem as próprias demandas.
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Efeito estufa: processo natural que ocorre quando as ondas de calor irradiadas pela superfície terrestre
encontram os gases de efeito estufa, aquecendo a atmosfera em escala global.
Aquecimento global: aumento da temperatura terrestre causado pela acumulação crescente de gases de
efeito estufa na atmosfera, em função de atividades humanas, como o uso de combustíveis fósseis e outros
processos em nível industrial.
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Duas das consequências:
• inundação de sítios arqueológicos
• deslocamento de cidades e povoados
• salinização da água dos reservatórios
• formação de lagos artificiais de grande extensão
• perda de grande biodiversidade da hileia amazônica
• perda de territórios reservados aos grupos indígenas
• perda de grandes áreas de solos agricultáveis, sobretudo os de várzea
Dois dos fatores:
• relevo de planalto
• rios com grande volume de água
• clima tropical predominantemente úmido
• proximidade com as áreas de grande demanda por energia
Fase com reduzido crescimento vegetativo: 1 ou 4
Fase com elevação do crescimento vegetativo: 2
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Dois dos fatores:
• melhoria na alimentação
• expansão dos serviços de saúde
• disseminação de hábitos de higiene
• expansão das redes de saneamento
• disseminação de remédios e vacinas
• avanços nos diferentes campos da medicina

