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ATIVIDADES 

1-Defina os conceitos de: 

A) Patrimônio Imaterial: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

B) Patrimônio Material: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

C) Cite exemplos de Patrimônios Materiais e Imateriais presentes em nossa cidade: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

GEOGRAFIA 

Poluição atmosférica: envolve a poluição do ar em geral, causada principalmente pela 

emissão de poluentes tóxicos pelas chaminés das fábricas e também pelo escapamento dos 

veículos. A queima de combustíveis fósseis, tais como o petróleo e seus derivados, além do 

carvão mineral, é o principal causador desse tipo de poluição. 

 

Os efeitos da poluição atmosférica são diversos e atuam em escala global e também local. 

Segundo dados de muitos analistas e também do Painel de Mudanças Climáticas da ONU 

(IPCC), as atividades humanas têm gerado uma maior concentração de gases causadores do 

efeito estufa, intensificando o problema do Aquecimento Global. Em escala local, merecem 

destaque os problemas ambientais gerados nas cidades, como as Ilhas de Calor e a Inversão 

Térmica. 

Poluição dos solos: ocorre através da contaminação ou poluição generalizada dos solos, 

afetando as atividades econômicas e também o ambiente ao seu redor. As principais 



ocorrências são os lixos armazenados em aterros sanitários, onde há a produção de um líquido 

tóxico chamado de chorume, que penetra no subsolo e pode alcançar até o lençol freático. Nos 

cemitérios, a ocorrência é semelhante. 

 

Na agricultura, o emprego exagerado de agrotóxicos para combater a emergência de pragas 

nas lavouras também pode gerar a poluição dos solos. Com o excesso de resíduos tóxicos 

acumulados, o local afetado pode tornar-se infértil, atrapalhando a agricultura e agravando os 

problemas ambientais locais. Por isso, o uso com cautela de produtos químicos, além da 

preferência por adubos orgânicos, são medidas mais do que necessárias para diminuir os 

prejuízos causados. 

 

2- Responda: 

A) Quais os efeitos da poluição atmosférica? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

B) O excesso de resíduos tóxicos no solo pode causar o quê? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimente sua mente com muito conhecimento e você terá todas as ferramentas 

para construir seus sonhos. 

BEIJOS DA PROFESSORA... 


