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QUESTÕES (TEXO 1)
1.
Qual das afirmações abaixo não corresponde ao
que é afirmado pelos autores:
A [ ] A população urbana é maior que a rural na maior
parte da região da bacia amazônica.
B [ ] Migrantes de origem rural afetam os mercados
urbanos.
C [ ] As regiões estudadas foram: o estuário do
Amazonas e a Amazônia peruana.
D [x ] Nas duas regiões de várzea estudadas, a
cobertura florestal está diminuindo.
2.
Que produtos tiveram suas demandas em
mercados urbanos aumentadas devido à manutenção de
padrões de consumo de migrantes de origem rural?
Açaí e espécies madeireiras de baixo valor (baratas).

QUESTÕES (TEXTO 2)
3.
Sistemas alimentares sustentáveis são teias
complexas interconectadas que envolvem, EXCETO:
A[ ]

D[ ]

Provimento de nutrição adequada para saúde
humana.
Manutenção da integridade ecológica de recursos
naturais.
Capacidade de absorção de distúrbios e
reorganização.
Suporte de fatores socioculturais e econômicos

4.

De acordo com o texto, defina dieta sustentável.

B[ ]
C [x ]

Dietas sustentáveis são definidas como aquelas que
sustentam (ou resultam em) desempenhos
satisfatórios (ou resultados) nutricionais e ambientais,
além de englobar os aspectos econômicos, culturais e
sociopolíticos da sustentabilidade.
TEXTO 3 –
5.
Quais os tipos de áreas protegidas consideradas
pelos autores em suas estimativas?
Terra Indígenas, Unidades de Conservação Municipais,
Estaduais e Federais e Territórios Quilombolas.

6.
Qual a importância do carbono estocado em
áreas protegidas da Amazônia, apesar de a efetividade
variar entre essas áreas?
O carbono em áreas protegidas tem valor estratégico
para a conservação ambiental e para mitigação das
mudanças climáticas, porque estas áreas estão menos
arriscadas de serem emitidas para a atmosfera do que
o carbono armazenado na vegetação localizada fora
das áreas protegidas.
TEXTO 4
7.
Qual a importância e a utilidade de estudos de
percepção local?
São importantes para
estratégias de adaptação.

o

desenvolvimento

de

8.
Quais dessas afirmativas NÃO correspondem a
padrões de percepção ambiental relatados pelo autores:
A[ ]
B [x ]
C[ ]
D[ ]

Aumento do calor durante o verão.
Invernos mais frios (*).
Redução das chuvas.
Invernos mais quentes.

TEXTO 5
9)
A redução do desmatamento na Amazônia
durante o período 2005-2007, segundo os autores pode
ser atribuído a estes fatores, EXCETO:
A [x ] Estagnação da expansão da área de produção
de soja e do rebanho bovino.
B [ ] Programa Municípios Críticos.
C [ ] Aumento da fiscalização, multas e embargos.
D [ ] Aumento de áreas protegidas na fronteira
agrícola.
10)
Que alternativa para reduzir o desmatamento na
região crescerá em importância quando medidas
governamentais de comando e controle e de intervenção
nos mercados perderem força?
Se as políticas e os programas de desmatamento
perderem a vontade (força, interesse) política, os
incentivos positivos para agricultores, municípios e
estados que estão renunciando (evitando) ou
reduzindo o desmatamento crescerão em importância.
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