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Data: 08/04/2022
Valor: 4,0 pontos.
Nota:__________.

ATENÇÃO!
Utilize somente caneta de tinta AZUL ou PRETA.
Preencha seu nome, data, série e turma com LETRA DE FORMA.
Em todas as questões existe apenas um único item correto, portanto, assinale uma ÚNICA RESPOSTA.
PREENCHA TOTALMENTE o círculo com caneta de tinta azul ou preta, conforme a modelo acima.
Questões respondidas a lápis, rasuradas, com dupla marcação ou mal assinaladas serão anuladas.
Quanto às questões objetivas, assinale SOMENTE as de 01 a 15, as demais são de uso exclusivo do professor.

Avaliação Bimestral de Geografia/ 1º Bimestre

É permitida a reprodução para fins didáticos, desde que informada a fonte.

Questão 16
Espera-se que o aluno escreva sobre como temos uma parcela de responsabilidade, como
consumidores, a respeito da produção industrial, visto que podemos demandar cada vez menos
produtos da indústria e produzir menos lixo. O consumo consciente está relacionado aos nossos
hábitos de consumo, ao conhecimento da origem do produto e etc.
Questão 17
A Quarta Revolução Industrial é pautada pela revolução tecnológica, como a biotecnologia,
computação em nuvem, inteligência artificial. Diferentemente das outras revoluções industriais,
os tecnopolos foram se instalar próximos às universidades, aonde acontece o desenvolvimento
científico. O impacto desta revolução na sociedade é que a tornou cada vez mais dependente
da tecnologia e da internet.

Avaliação Bimestral de Geografia/ 1º Bimestre

É permitida a reprodução para fins didáticos, desde que informada a fonte.
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