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01. Pergunta acerca da África, o quadro físico do continente é o foco da questão, contextualizada com medidas mitigadoras de impactos 
ambientais. O Sahel é uma faixa de transição climatobotânica, entre o clima árido preenchido por vegetação de estepes, xerófitas, rios 
intermitentes e o clima equatorial, com vegetação latifoliada e hidrografia perene. O Sahel corta a África sentido leste-oeste e vem 
sofrendo impactos ambientais.

 Resposta: E

02. O método de cultivo visualizado na imagem é o de terraceamento ou curvas de nível. Essa prática dificulta a erosão laminar pela água 
das chuvas ou da irrigação, já que é retirada a declividade do terreno a partir dos terraços (degraus) feitos no relevo irregular.

 Resposta: A

03. Caro aluno, todas afirmativas estão corretas.

 Resposta: E

04. Todas as proposições estão corretas.

 Resposta: B

05. Somente o item V está incorreto, pois as ilhas de calor é um fenômeno típico de grandes centros urbanos.

 Resposta: A

06. Questão da problemática do processo de formação de desertos. É bom destacar que desertificação é um processo que tem a participação 
do homem e a desertização é o processo natural da formação de desertos.

 Resposta: C

07. O princípio do poluidor pagador pode ser entendido, numa visão simplista, como a incumbência que possui o poluidor de arcar com 
os custos necessários para a reparação do dano ambiental. Em uma análise mais abrangente, pode-se afirmar que este, é um dos 
mecanismos punitivos do direito ambiental que garante a preservação do meio ambiente.

 Resposta: A

08. As ilhas de calor são fenômenos climáticos recorrentes nas áreas urbanas, provocadas pela intensa impermeabilização do solo, baixa 
reflexão de luz solar pelo asfalto e grande concentração de edifícios, que dificultam a circulação de brisas. Além disso, a diminuição 
de áreas verdes nos centros urbanos contribuem para este fenômeno climático.

 Resposta: D

09. Um dos grandes vilões da qualidade da água é a agricultura através de lançamento de resíduos químicos no solo que chegam até os 
mananciais, a indústria e o desmatamento também são agentes que afetam o recurso hídrico.

 Resposta: A

10. Os combustíveis fósseis são fortes emissores de gases estufa, esses gases são emitidos pelas indústria, veículos entre outros.

 Resposta: C
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