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TEMA 5 - QUESTÕES AMBIENTAIS (PARTE 2) 

PARTE I - EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

Questão 1) (UNESP - 2017) A fotografia mostra a elevada concentração de aguapés em um trecho do Rio 
Tietê, localizado a montante da barragem de Barra Bonita (SP). 

 
(g1.globo.com) 

O desenvolvimento acelerado dessas plantas constitui um indicador de 
a) assoreamento, oriundo do depósito de rejeitos de mineração e da diminuição da matéria orgânica em 
suspensão. 
b) assoreamento, proveniente do aumento da precipitação média e da ocorrência da chuva ácida. 
c) eutrofização, decorrente do aprofundamento dos leitos e da intermitência dos corpos d’água. 
d) eutrofização, resultante do despejo de esgotos e da descarga de fertilizantes agrícolas. 
e) lixiviação, derivada do turbilhonamento do fundo de lagos e da oxigenação da água. 
 
Questão 2) (UEL - 2016) Os rios, lagos e oceanos sofrem constantemente ações humanas que acarretam 
problemas socioambientais.  
Com base nos conhecimentos sobre hidrografia, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.  
(  ) A contaminação por excesso de nutrientes, como nitrogênio e fósforo, provenientes do escoamento da 
agricultura, e por lançamento de esgoto e resíduos industriais, tornou-se problema comum na qualidade da 
água em todo o planeta. 
(  ) O Brasil possui lagos tectônicos, e seus rios de planície são os mais propícios para a construção de 
hidrelétricas, pois possuem quedas d’água e diminuem os danos ambientais com o alagamento da área.  
(  ) Os processos de irrigação da agricultura que demandam água em excesso são fundamentais no manejo 
sustentável das águas subterrâneas, por dificultarem que os contaminantes atinjam os aquíferos.  
(  ) O processo de assoreamento de lagos, represas ou zona portuária com sedimentos, provenientes de 
alterações na bacia hidrográfica, pode comprometer a navegação, o abastecimento de água e a produção de 
hidroeletricidade.  
(  ) Os rios possuem um leito menor e outro maior. A ocupação do leito maior pelos seres humanos 
potencializa os impactos das enchentes, gerando grandes prejuízos à população, tanto materiais, quanto de 
saúde pública.  
 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.  
a) F, F, V, V, F. 
b) F, V, V, F, F.  
c) V, F, F, V, V.  
d) V, F, V, F, V.  
e) V, V, F, V, F.  

SUPERINTENSIVO - ENEM - 2020 



Questão 3) (ENADE - 2016) A autodepuração corresponde à capacidade de um rio assimilar dejetos. A 
introdução de matéria orgânica em um corpo d’água resulta no consumo de oxigênio dissolvido, devido ao 
processo de estabilização da matéria orgânica realizado pelos microrganismos, em que os compostos 
orgânicos são convertidos em compostos estáveis, como gás carbônico e água. O estudo da autodepuração é 
fundamental na gestão hídrica, pois permite que se determinem a capacidade de assimilação de dejetos de 
um rio, a qualidade necessária para o lançamento de um efluente, bem como os níveis de tratamento e 
eficiência a serem atingidos na remoção de demanda bioquímica de oxigênio, com vistas ao seu futuro 
lançamento em uma estação de tratamento de esgoto. No processo de autodepuração, quatro zonas podem 
ocorrer simultaneamente ao longo de um rio, conforme demonstra a figura a seguir. 

 
Fonte: VON SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. Belo Horizonte: UFMG, 4 ed., 2014 

(adaptado).  

Considerando o exposto acima, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 

I. O processo de autodepuração permite que, em um mesmo rio, ocorram usos múltiplos e conflitantes das 
águas, tais como o lançamento de esgotos sanitários domésticos a montante e a coleta de água para fins de 
abastecimento a jusante.  

PORQUE 
II. A matéria orgânica presente no esgoto doméstico é estabilizada por microrganismos, o que propicia 
melhoria na qualidade da água a jusante, bem como condições ecológicas, estéticas e sanitárias satisfatórias. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 
a) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  
b) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  
c) As asserções I e II são proposições falsas. 
d) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.  
e) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.  
 
 
 
 
 



Questão 4) (UNICAMP - 2019)  Raros são os cientistas que se dedicam a medir um único fenômeno. Mais 
raro ainda são aqueles que alteram o comportamento da humanidade com suas medições. O norte-americano 
Charles D. Keeling passou a vida medindo a quantidade de CO2 existente na atmosfera, demonstrando que a 
quantidade desse gás está aumentando. Em 1958, muito antes do surgimento dos movimentos ecológicos, 
Keeling desconfiou de que esse efeito era devido à queima de combustíveis fósseis. Na última década, a 
hipótese de Keeling foi testada pela análise de bolhas de ar retidas no gelo polar, revelando que a 
concentração de CO2 permaneceu inalterada por milênios, aumentando a partir do século XIX.  

(Adaptado de Fernando Reinach, A longa marcha dos grilos canibais. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 41 - 42.)  
 
Os experimentos com as bolhas de ar do gelo polar indicam que a elevação das emissões de CO2  
a) é diretamente proporcional à utilização crescente de petróleo (plantas fossilizadas) nos Estados Unidos e 
na China no século XIX, o que propiciou o desenvolvimento de novos equipamentos, tecnologias e 
organizações no mundo do trabalho.  
b) é diretamente proporcional à utilização decrescente de biodiesel (micro-organismos fossilizados) na 
Inglaterra durante a Revolução Industrial, quando esse país adotou uma matriz energética baseada no 
consumo de petróleo para fomentar sua economia protecionista. 
c) está associada à utilização crescente de petróleo (micro-organismos fossilizados) desde os primórdios da 
Revolução Industrial, caracterizada pelo uso de máquinas para a produção em larga escala e novas 
organizações trabalhistas.  
d) está correlacionada com a utilização crescente de carvão mineral (plantas fossilizadas) durante a 
Revolução Industrial, que propiciou o uso da energia a vapor e o desenvolvimento de máquinas, levando à 
produção em larga escala.  
 
Questão 5) (PUC-SP - 2016) Leia:  
"O mercado de combustíveis fósseis está em negação sobre a queda de demanda futura e iludindo seus 
investidores. Uma análise da Carbon Tracker Initiative questiona os cenários promovidos por grandes 
empresas de energia, que calculam que o uso de fósseis continuará a crescer nas próximas décadas – sem 
considerar o barateamento das fontes renováveis, a inclinação à descarbonização de muitos países e o alto 
investimento em outras tecnologias de armazenamento de energia e eficiência energética."  

Disponível em: <http://www.observatoriodoclima.eco.br/perdidos-na-transicaoenergetica/>. Acesso em: 27 out. 2015. 

Considerando o questionamento feito no texto ao mercado produtor e comercial de combustíveis fósseis, é 
correto afirmar que  
a) a diminuição das emissões de carbono (descarbonização) é fato notório e alvo de programas eficientes, 
como nos EUA e na China, antes os principais emissores.  
b) é inconsistente a afirmação sobre o barateamento das fontes renováveis, pois os custos com o 
armazenamento dessas, como represas, por exemplo, são sempre crescentes. 
c) o crescimento futuro do uso de combustíveis fósseis é certo, pois as novas tecnologias de prospecção 
estão nos informando sobre reservas inesgotáveis.  
d) o questionamento parece fazer sentido, pois já se nota em vários países, inclusive na China, uma queda da 
demanda atual por combustíveis fósseis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 6) (FUVEST - 2019) O aquecimento global resulta do seguinte fenômeno: parte da energia solar 
incidente sobre a Terra é irradiada de volta ao espaço, sendo bloqueada, em grande parte, por gases de efeito 
estufa, o que aumenta a temperatura do planeta. As alternativas apresentam: I‐ o motivo pelo qual os raios 
solares conseguem penetrar a atmosfera terrestre, mas, ao serem refletidos, são barrados, em grande parte, 
pelos gases de efeito estufa; II‐ uma das causas diretas do aumento da concentração de gases de efeito estufa 
na atmosfera.  
Os itens I e II estão corretamente indicados em: 
a) I. A energia solar incide na atmosfera e é refletida em ondas de mesmo comprimento. 
II. Plantio de árvores exóticas no lugar de árvores nativas. 
b) I. A energia solar incide na atmosfera em comprimentos de onda maiores e é refletida em comprimentos 
de onda menores. 
II. Represamento dos rios para abastecimento de hidrelétricas. 
c) I. A energia solar incide na atmosfera em comprimentos de onda maiores e é refletida em comprimentos 
de onda menores. 
II. Uso de combustível fóssil. 
d) I. A energia solar incide na atmosfera em comprimentos de onda menores e é refletida em comprimentos 
de onda maiores. 
II. Destruição de florestas nativas. 
e) I. A energia solar incide na atmosfera em comprimentos de onda menores e é refletida em comprimentos 
de onda maiores. 
II. Uso da água dos rios para o abastecimento domiciliar. 
 
Questão 7) (UNESP - 2017) O governo americano está sendo processado, pela primeira vez, por quem nem 
nasceu ainda. Quem assina o processo, em nome das “futuras gerações”, também não está por aqui há muito 
tempo: são 21 crianças e adolescentes de 8 a 19 anos que registraram uma ação contra Barack Obama, 
presidente dos Estados Unidos. Eles acreditam que os governantes não estão fazendo o suficiente para salvar 
o planeta do aquecimento global. Um dos argumentos do grupo é que as autoridades conhecem os danos 
potenciais dos combustíveis fósseis há décadas: já se sabia que reduzir a emissão desses gases era necessário 
para dar condições razoáveis de vida a gerações futuras – e por isso eles acusam o Estado de estar 
infringindo seus direitos constitucionais. 

(www.super.abril.com.br, 26.04.2016. Adaptado.) 

Tal denúncia relaciona-se, em larga medida, ao não cumprimento dos objetivos propostos no 
a) Protocolo de Quioto. 
b) Protocolo de Cartagena. 
c) Tratado de Assunção. 
d) Tratado de Madri. 
e) Tratado de Roma. 
 
Questão 8) (UNESP - 2018) Chancelado na cidade de mesmo nome no Canadá em 1987, o Protocolo de 
Montreal completa 30 anos em 2017. Esse tratado é considerado um dos mais bem sucedidos da história, 
prescrevendo obrigações aos 197 países signatários em conformidade com o princípio das responsabilidades 
comuns, porém diferenciadas à luz das diversas circunstâncias nacionais. 

(https://nacoesunidas.org. Adaptado.) 

O protocolo evidenciado no excerto estabelece metas para 
a) contenção dos fatores que contribuem para o processo de desertificação, o qual é derivado do manejo 
inadequado dos recursos naturais nos espaços subtropicais úmidos. 
b) eliminação das substâncias prejudiciais à camada de ozônio, a qual funciona como um filtro ao redor do 
planeta, que protege os seres vivos dos raios ultravioleta. 
c) erradicação do conhecimento das comunidades locais e populações indígenas sobre a utilização 
sustentável da diversidade biológica. 
d) proteção no campo da transferência, da manipulação e do uso seguros dos organismos vivos modificados, 
resultantes da biotecnologia moderna. 
e) redução das emissões de gases de efeito estufa mediante o incentivo de atividades do 2o setor que 
promovam a degradação florestal. 



Questão 9) (PUC-SP - 2006) “Depois de cinco anos sem realizar pregões, a Bolsa de Valores do Rio de 
Janeiro [...] vai voltar a respirar o ar dos negócios. No próximo dia 15, a instituição dará início ao seu 
mercado de créditos de carbono, tornando-se a primeira do planeta a comercializar este tipo de título [...] A 
instituição vai listar projetos que já foram validados por órgãos de certificação [...] que são uma promessa de 
boa geração de créditos por meio de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDLs) [...]” 

(Daniele Carvalho. “Rio inicia pregão de carbono”. In: Jornal do Brasil. 24 ago. 2005, p. A20) 
 
Esses créditos vão contribuir para o “resgate de carbono” da atmosfera. Assinale a alternativa que se refere 
ao tratado internacional que deu origem aos MDLs e aponta os fundamentos que os justificam. 
a) Convenção da Basiléia, na qual foram discutidos a comercialização e o depósito de substâncias tóxicas 
que podem poluir a atmosfera.  
b) ECO 92, no Rio de Janeiro, na qual os países se comprometeram a reduzir voluntariamente a emissão de 
gases causadores do efeito estufa. 
c) Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, em que foi emitido relatório afirmando que a ação 
do homem poderia estar causando o efeito estufa. 
d) Protocolo de Kyoto, no qual foram criadas alternativas e estabelecidas metas globais para que os países 
pudessem alcançar as metas de redução da emissão de gases causadores do efeito estufa. 
e) Protocolo de Montreal, no qual os países membros se comprometeram com a redução gradual do uso do 
gás clorofluorcarbono. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE II - EXERCÍCIOS PROPOSTOS 

Questão 1) (PUC-Campinas - 2017) Os fertilizantes usados na agricultura podem ser arrastados até os 
corpos de água e desencadear o fenômeno de eutrofização. Considere as seguintes características de sistemas 
aquáticos: 

I. baixo nível de nutrientes. 
II. pouca penetração da luz. 
III. alto crescimento de algas. 
IV. alta diversidade de peixes. 
 
São características de águas eutrofizadas APENAS 
a) I e II. 
b) I, II e III. 
c) I, III e IV. 
d) II e III. 
e) II, III e IV. 
 
Questão 2) (UNESP - 2020) Mortandade de peixes e coloração da água do Rio Tietê preocupam no interior 
de SP 

 
Rio Tietê está ficando irreconhecível em parte do interior paulista A água de cor estranha e o cheiro forte 
estão preocupando quem mora perto do rio. Pescadores estão voltando para casa com as redes vazias. “O 
que você está vendo são os peixes mortos. Mas não morrem só peixes, morre toda uma cadeia abaixo dos 
peixes, que são outros microrganismos, pequenos crustáceos, pequenos moluscos que são alimentos dos 
peixes”, explica o biólogo Arif Cais, professor voluntário aposentado da Unesp de São José do Rio Preto. 

(https://g1.globo.com, 11.05.2019. Adaptado.)  
 
A reportagem faz referência ao fenômeno de eutrofização. Nesse fenômeno, um dos eventos que precedem e 
um dos eventos que sucedem a mortandade dos peixes são, respectivamente:  
a) despejo de esgotos nas águas e decomposição aeróbica.  
b) produção de gás sulfídrico e proliferação de microrganismos aeróbicos. 
c) proliferação de microrganismos aeróbicos e decomposição anaeróbica.  
d) redução da matéria orgânica disponível e mortandade de crustáceos e moluscos.  
e) turvação da água e redução da matéria orgânica disponível.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 3) (ENADE - 2016) O aumento da produtividade na agricultura moderna tem gerado impactos 
ambientais que comprometem a sustentabilidade dos ecossistemas a médio e longo prazos. Os fertilizantes, 
largamente utilizados para o aumento da produtividade agropastoril, estão associados à eutrofização dos rios 
e lagos, à acidificação dos solos, à contaminação de aquíferos e reservatórios de água e à geração de gases 
associados ao efeito estufa.  

Disponível em: <http://www.biblioteca.ibge.gov.br>. Acesso em: 29 jul. 2016 (adaptado). 

A respeito desse tema, assinale a opção correta. 
a) A extração das águas de aquíferos em território nacional está liberada de outorga, dada a abundância de 
recursos hídricos no Brasil.  
b) A intensidade do uso de fertilizantes, a disponibilidade e a qualidade das águas subterrâneas são 
indicadores de sustentabilidade para a agricultura. 
c) As águas dos aquíferos brasileiros apresentam parâmetros de qualidade satisfatórios e sua disponibilidade 
é constante. 
d) As águas dos aquíferos brasileiros estão protegidas pela legislação e pelo uso racional de fertilizantes e 
agrotóxicos em todo o país.  
e) As águas dos aquíferos brasileiros são naturalmente protegidas da contaminação por agrotóxicos, pois são 
filtradas pelo solo. 
 
Questão 4) (Mackenzie - 2016) O aguapé (Eichornia crassipes) é uma planta aquática que se desenvolve na 
superfície das águas de rios, represas e lagos. Ao longo do mês de agosto, várias reportagens mostraram 
regiões do rio Tietê em que essa planta está cobrindo totalmente a superfície da água. Nesse caso, os 
aguapés 
a) ajudam a diminuir a poluição, utilizando os elementos químicos resultantes da decomposição da matéria 
orgânica dos esgotos domésticos. 
b) ajudam a oxigenação da água através da fotossíntese que realizam. 
c) ajudam na reprodução dos peixes protegendo seus ovos nas raízes. 
d) prejudicam o ambiente aquático, pois impedem a entrada de luz para o interior da água e, portanto, 
dificultando a fotossíntese das algas. 
e) prejudicam o ambiente aquático, pois suas raízes vão utilizar o gás oxigênio produzido na fotossíntese das 
algas. 
 
Questão 5) (UNESP - 2017) A Pegada Hídrica é uma ferramenta de gestão de recursos hídricos que indica o 
consumo de água doce com base em seus usos direto e indireto. “Precisamos desconstruir a percepção de 
que a água vem apenas da torneira [um uso direto] e que simplesmente consertar um pequeno vazamento é o 
bastante para assumir uma atitude sustentável”, ressalta Albano Araujo, coordenador da Estratégia de Água 
Doce da Nature Conservancy.  

(www.wwf.org.br. Adaptado.) 

Considerando o excerto e os conhecimentos acerca do consumo de água no planeta, é correto afirmar que o 
uso indireto de água doce corresponde  
a) à comercialização de água sob a forma de produto final. 
b) à distribuição de água oriunda de represas distantes do consumidor final. 
c) à quantidade de água utilizada para a fabricação de bens de consumo. 
d) ao emprego de água extraída de reservas subterrâneas para o abastecimento público. 
e) ao aproveitamento doméstico da água resultante de processos de despoluição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 6) (FUVEST - 2018) Nas últimas décadas, descobriu-se que os volumosos e inadequados 
descartes de resíduos plásticos e de outros materiais sintéticos,mesmo quando realizados nos continentes, 
podem resultar em consideráveis depósitos em áreas distantes nos oceanos e mares, seja em seu fundo, na 
coluna d’água, ou na sua superfície. Como consequência, ocorrem mudanças físicas, químicas e ecológicas 
nesses oceanos e mares, em que alguns desses depósitos já atingem a escala planetária, como é o caso dos 
materiais plásticos flutuantes representados na figura. 

www.revistapesquisafapesp.br, maio de 2016. 
 

 
 
Os depósitos flutuantes representados na figura apresentam-se 
a) com concentrações idênticas em ambos os hemisférios, devido à forte atuação de importantes correntes 
marinhas que transitam do hemisfério norte ao sul. 
b) com maior acumulação no litoral de ambos os hemisférios, devido à atuação de importantes correntes 
marinhas nessas áreas. 
c) com padrões concentrados na parte interna dos giros oceânicos do Pacífico norte e sul, locais de menor 
atividade das grandes correntes marinhas. 
d) mais concentrados e abundantes no hemisfério norte, devido à grande mobilidade de importantes 
correntes marinhas, como a de Humboldt e a de Madagascar. 
e) mais volumosos no hemisfério norte, em função das menores temperaturas de suas águas, o que faz 
aumentar a velocidade de correntes, como a do Peru e a do Japão. 
 
 
 



Questão 7) (UNICAMP - 2018) Altas concentrações de metais pesados foram encontradas nas águas de 
inúmeras bacias hidrográficas brasileiras. Esses poluentes podem rapidamente se acumular em seres vivos. 
Por exemplo, peixes podem absorver metais pesados da água e pela ingestão de alimentos, retendo-os em 
seu tecido muscular. 
Adaptado de Daniel P. de Lima e outros, Contaminação por metais pesados em peixes e água da bacia do rio Cassiporé, Estado do 

Amapá, Brasil. Acta Amazônica, Manaus, 45, pp. 405-414, 2015. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Metais pesados, como o chumbo, são encontrados em maiores concentrações em predadores longevos ou 
do topo da teia alimentar, como aves de rapina e peixes predatórios. 
b) Metais pesados, como o ferro, são encontrados em maiores concentrações em herbívoros e carnívoros do 
topo da teia alimentar, como aves de rapina e peixes predatórios. 
c) Metais pesados, como o mercúrio, são encontrados em maiores concentrações em carnívoros do meio da 
teia alimentar, como aves de rapina e peixes predatórios. 
d) Metais pesados, como o urânio, são encontrados em maiores concentrações em herbívoros longevos ou do 
meio da teia alimentar, como tartarugas marinhas e peixes de fundo de rio. 
 
Questão 8) (Cásper Líbero - 2016)  
A região metropolitana de São Paulo vive sua maior crise hídrica desde 1930, quando começaram as 
medições nos sistemas de reservatórios fornecedores de água. A situação é pior no sistema Cantareira, cujo 
nível bate sucessivos recordes negativos desde o início do ano. Responsável pelo abastecimento de 8,8 
milhões de pessoas – quase a metade da população da Grande São Paulo – o Cantareira opera com o volume 
útil esgotado desde julho. A utilização inédita da reserva técnica, que fica abaixo das comportas das 
represas, fez o nível do reservatório subir a 18,5%. 

Fonte: http://guiadoestudante.abril.com.br/crise-hidrica/ Acesso 11-09-2015. 

Dentre os fatores que justificam as condições relacionadas ao estresse hídrico em São Paulo, descritos no 
texto, encontra-se 
a) a abertura ilimitada de poços artesianos na cidade. 
b) a concentração populacional e produtiva na região. 
c) a construção de açudes na região do semiárido. 
d) a ocorrência da Zona de Convergência Intertropical. 
e) o aumento do consumo na região Amazônica 
 
Questão 9) (FAMERP - 2016) Em agosto de 2013, o Tribunal de Justiça de São Paulo liberou a polêmica 
construção de 193 prédios residenciais na zona sul da capital, em área de manancial da represa Billings. Do 
ponto de vista ambiental, o conflito em torno dessa obra justifica-se 
 
a) pela chegada de espécies invasoras, que prejudica o equilíbrio do ecossistema com a implantação de 
novos usos. 
b) pela degradação do solo, que promove a laterização decorrente da impermeabilização da área. 
c) pela ocorrência da inversão térmica, que aumenta a temperatura local com a instalação de equipamentos 
urbanos. 
d) pelo comprometimento da área de nascentes, que diminui os espaços permeáveis de recarga da represa. 
e) pelo processo de terraceamento, que altera o fluxo superficial das águas que chegam à represa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 10) (PUC-PR - 2016) A Agência Nacional das Águas (ANA) afirma que “as causas da crise hídrica 
não podem ser reduzidas apenas as menores taxas pluviométricas verificadas nos últimos anos, pois outros 
fatores relacionados à gestão da demanda e à garantia da oferta são importantes para agravar ou atenuar sua 
ocorrência.” 

(ANA – Encarte especial sobre a crise hídrica, 2014). 
 

 
Fonte: adaptado de Agência Nacional das Águas – ANA. GEO Brasil Recursos Hídricos. Componente da Série de Relatórios 

sobre o Estado e Perspectivas do Meio Ambiente no Brasil. Brasília – DF, 2007. Disponível em: <www.ana.gov.br>. Acesso em: 
28 ago. 2015. 

 
Uma reflexão sobre o uso da água nas principais bacias hidrográficas e a crise hídrica que afeta algumas 
regiões brasileiras alerta que o uso racional da água exige 
a) métodos mais eficientes para a utilização da água no cultivo agrícola e criação de animais, atividades que, 
segundo a ANA, mais consomem água em cada uma das grandes regiões hidrográficas. 
b) políticas públicas que pressionem as propriedades agropecuárias para uma redução no consumo de água, 
setor que não atingiu o equilíbrio entre oferta e demanda de água verificado nos demais setores usuários. 
c) redução no desperdício de alimentos e técnicas de irrigação mais eficientes, pois, no Brasil, o setor 
agropecuário utiliza mais de 50% da água disponível para consumo. 
d) reeducação no consumo urbano da água, afinal, o desperdício das grandes cidades é o principal 
responsável pela falta desse importante recurso natural. 
e) uma valorização do recurso hídrico como bem público inesgotável e a conscientização de que a 
diminuição do consumo de carne reduz a demanda por água para dessedentação. 
 
Questão 11) (UNESP - 2016)  

Água doce: o ouro do século 21 
O consumo mundial de água subiu cerca de seis vezes nas últimas cinco décadas. O Dia Mundial da Água, 
em 22 de março, encontra o líquido sinônimo de vida numa encruzilhada: a exploração excessiva reduz os 
estoques disponíveis a olhos vistos, mas o homem ainda reluta em adotar medidas que garantam sua 
preservação. 

Disponível em: <http://revistaplaneta.terra.com.br> 

Além da redução do consumo, uma medida que, a médio e a longo prazo, contribuirá para a preservação dos 
estoques e a conservação da qualidade da água para consumo humano é 

a) a canalização das águas das nascentes e seu redirecionamento para represas, impedindo que sejam 
poluídas em decorrência da atividade humana no entorno. 
b) a construção de barragens ao longo de rios poluídos, impedindo que as águas contaminadas alcancem os 
reservatórios naturais. 
c) o incentivo à construção de fossas sépticas nos domicílios urbanos, diminuindo a quantidade de esgotos 
coletados que precisam ser tratados. 
d) o incentivo à perfuração de poços artesianos nas residências urbanas, diminuindo o impacto sobre os 
estoques de água nos reservatórios. 
e) a recomposição da mata nas margens dos rios e nas áreas de nascente, garantindo o aporte de água para as 
represas. 
 



Questão 12) (ENEM - 2016)  

 

Nessa campanha publicitária, para estimular a economia de água, o leitor é incitado a 
a) adotar práticas de consumo consciente. 
b) alterar hábitos de higienização pessoal e residencial. 
c) conscientizar produtores rurais sobre os custos de produção. 
d) contrapor-se a formas indiretas de exportação de água. 
e) optar por vestuário produzido com matéria-prima reciclável. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 13) (FUVEST - 2017)  Leia o texto e observe a ilustração. 

O Programa de Despoluição da Baía de Guanabara – PDBG – foi concebido para melhorar as condições 
sanitárias e ambientais da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Verifique a distribuição, a situação e as 
fases de operação das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) do PDBG. 

 

Considerando essas informações, é correto afirmar: 
a) A área mais atendida em relação à mitigação da poluição encontra-se no sudeste da Baía de Guanabara, 
pois possui maior número de estações que atuam em todos os níveis de tratamento de esgoto. 
b) A Baía de Guanabara encontra-se ainda poluída, em razão de as ETEs existentes reciclarem apenas o lodo 
proveniente dos dejetos, sendo os materiais do nível primário despejados sem tratamento no mar. 
c) A elevada concentração de resíduos sólidos despejados na Baía de Guanabara, tais como plásticos, latas e 
óleos, acaba por provocar intensa eutrofização das águas, aumentando a taxa de oxigênio dissolvido na água. 
d) O tratamento de esgoto existente concentra-se na eliminação dos fungos lançados no mar, principalmente 
aqueles gerados pelos dejetos de origem industrial. 
e) O tratamento do esgoto objetiva a diminuição da poluição das águas, poluição essa causada pela 
introdução de substâncias artificiais ou pelo aumento da concentração de substâncias naturais no ambiente 
aquático existente. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 14) (FUVEST - 2017) Segundo relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas 
(IPCC), inúmeras gigatoneladas de gases do efeito estufa de origem antropogênica (oriundos de atividades 
humanas) vêm sendo lançadas na atmosfera há séculos. A figura mostra as emissões em 2010 por setor 
econômico. 

 

Com base na figura e em seus conhecimentos, aponte a afirmação correta. 
a) A Indústria possui parcela significativa na emissão de gases do efeito estufa de origem antropogênica, na 
qual o N2O é o componente majoritário na produção em refinarias de petróleo do Oriente Médio e da Rússia. 
b) As maiores emissões de CH4 de origem antropogênica devem-se ao setor econômico da Agricultura e 
outros usos da terra, em razão das queimadas, principalmente no Brasil e em países africanos. 
c) As maiores emissões de gases do efeito estufa de origem antropogênica vinculadas à Produção de 
eletricidade e calor ocorrem nos países de baixo IDH, pois estes não possuem políticas ambientais definidas. 
d) Os setores econômicos de Construção e Produção de outras energias, juntos, possuem menores emissões 
de gases do efeito estufa antropogênicos do que o setor de Transporte, tendo como principal exemplo 
ocorrências no sudeste asiático. 
e) Um quarto do conjunto de gases do efeito estufa de origem antropogênica lançados na atmosfera é 
proveniente do setor econômico de Produção de eletricidade e calor, em que predomina a emissão do CO2, 
ocorrendo com grande intensidade nos EUA e na China. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 15) (ENEM - 2016)   

 
AROEIRA. Disponível em: <http://appsodia.ig.com.br> Acesso em: 19 jun. 2012 (Adaptado). 

O processo ambiental ao qual a charge faz referência tende a se agravar em função do(a) 
a) aumento acelerado do nível médio dos oceanos. 
b) controle eficaz da emissão antrópica de gases poluentes. 
c) crescimento paulatino do uso de fontes energéticas alternativas. 
d) dissenso político entre países componentes de acordos climáticos internacionais. 
e) expansão gradual das áreas de desertificação. 
 
Questão 16) (UNICAMP - 2016) A tira tematiza a contribuição da atividade humana para a deterioração do 
meio ambiente. Do diálogo apresentado, pode-se depreender que os ursos já sabiam. 
 

 
Disponível em: < http://www.caglecartoons.com/viewimage.asp?ID={15E52E8D-3CE2-4DF6-B331-D109F2DD2BBC}.> 

 
a) do aumento do nível dos mares e acabam de constatar o abaixamento do pH dos mares. 
b) do aumento do pH dos mares e acabam de constatar o abaixamento do nível dos mares. 
c) da diminuição do nível dos mares e acabam de constatar o aumento do pH dos mares. 
d) da diminuição do pH dos mares e acabam de constatar o aumento do nível dos mares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 17) (UFSC - 2016) Read the three headlines that follow to answer the question. 

 
01. Calling on people to get serious about protecting the environment.  

02. Claiming that climate change is a challenge due to the government.  

04. Inviting people to play their part in protecting the environment.  

08. Bringing people together to speak up about climate change.  

16. Discouraging people to undertake some action about climate change.  

32. Showing that it is too late to save the environment.  

 

Soma das alternativas corretas: _________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 18) (UFSC - 2016)  

 
Retrieved from: <http://towardsgreenerlife.blogspot.com.br/2008/09/global-warming-cartoons.html>. Accessed on August 5th, 

2015. 

Choose the CORRECT alternative(s) about text. 
01. Text presents humor, as expected from a cartoon.  

02. The content of text aims at raising awareness about the impact of global warming.  

04. Seals are polar bears’ food source.  

08. Bears are heading South due to the existence of fat humans.  

16. Animals who can’t run very fast live in the South.  

32. Mankind is being threatened by global warming.  

 

Soma das alternativas corretas: _________ 

 
Questão 19) (UNESP - 2020) Examine o cartum de Pia Guerra, publicado no Instagram da revista The New 
Yorker em 13.11.2018. 

 
A mercadoria a que o cartum faz alusão está diretamente relacionada ao seguinte problema ambiental:  
a) aquecimento global. 
b) assoreamento.  
c) desertificação.  
d) desmatamento.  
e) extinção de espécies.  



Questão 20) (ENEM - 2016) Segundo a Conferência de Quioto, os países centrais industrializados, 
responsáveis históricos pela poluição, deveriam alcançar a meta de redução de 5,2% do total de emissões 
segundo níveis de 1990. O nó da questão é o enorme custo desse processo,demandando mudanças radicais 
nas indústrias para que se adaptem rapidamente aos limites de emissão estabelecidos e adotem tecnologias 
energéticas limpas. A comercialização internacional de créditos de sequestro ou de redução de gases 
causadores do efeito estufa foi a solução encontrada para reduzir o custo global do processo. Países ou 
empresas que conseguirem reduzir as emissões abaixo de suas metas poderão vender este crédito para outro 
país ou empresa que não consiga. 

BECKER, B. Amazônia: geopolítica na virada do II milênio. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. 

As posições contrárias à estratégia de compensação presente no texto relacionam-se à ideia de que ela 
promove 
a) decréscimo dos índices de desenvolvimento econômico. 
b) desigualdade na distribuição do impacto ecológico. 
c) diminuição dos lucros na produção de energia. 
d) retração nos atuais níveis de consumo. 
e) surgimento de conflitos de caráter diplomático. 
 
Questão 21) (FUVEST - 2018) Às vésperas da Cúpula do G20, que teve início em 07 de julho de 2017, em 
Hamburgo, na Alemanha, a chanceler alemã, Angela Merkel, discursou no Parlamento e referiu-se a atores 
políticos importantes no cenário mundial, conforme os trechos transcritos a seguir. 
Quem pensa que os problemas deste mundo podem ser resolvidos com o isolacionismo e o protecionismo 
está cometendo um enorme erro. Somente juntos podemos encontrar as respostas certas às questões 
centrais dos nossos tempos (...) Não podemos esperar até que a última pessoa na 
Terra esteja convencida da evidência científica das mudanças climáticas. Em outras palavras: o acordo 
climático (de Paris) é irreversível e não negociável. 

www.jb.com.br/pais/notícias. 

Analise as três afirmações seguintes, quanto aos objetivos e ao teor desses trechos do discurso. 
I. Podem ser entendidos como uma crítica à saída dos EUA do acordo sobre as mudanças climáticas 
construído na COP21 de 2015, em Paris, à época assinado pelo ex-presidente Barack Obama. A saída foi 
justificada pelo atual presidente Donald Trump, afirmando que o acordo seria prejudicial à economia 
americana. 
II. Trata-se de um elogio à recente postura de algumas autoridades do Reino Unido, o qual, em seu processo 
denominado Brexit, pretende proteger a economia britânica, mas sem afetar seus compromissos financeiros 
com o acordo de Paris de 2015 e os relacionados com as questões estratégicas coletivas da Comunidade 
Europeia.  
III. Faz-se uma crítica direta à França, que, mesmo tendo sido a sede da COP21 de 2015, vem 
continuamente desobedecendo a esse acordo, pois contraria as metas firmadas de emissão de CO2 em suas 
atividades industriais. 

Está correto o que se afirma em 
a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 22) (ENADE - 2018) O regime climático é uma forma específica de regime internacional que 
possui, entre seus objetivos, a busca pelo controle e a redução das emissões dos gases de efeito estufa em 
escala global. A criação do regime climático pode ser analisada em diferentes períodos, entre eles o de 1990 
a 2009, com o Regime do Protocolo de Kyoto, e a partir de 2009, com a emergência de um regime climático 
pós-Kyoto, que tem no Acordo de Paris um marco nas negociações climáticas recentes. 

SOUZA, M. C. O.; CORAZZA, R. I. Do Protocolo de Kyoto ao Acordo de Paris. Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 42, 
dez., 2017, p.52-80 (adaptado). 

 
Considerando o Regime Internacional de Mudanças Climáticas, avalie as afirmações a seguir. 
I. O regime internacional busca fortalecer a gestão compartilhada de bens públicos ambientais comuns, 
definindo obrigações e responsabilidades dos Estados. 
II. A criação de princípios, normas e regras no âmbito da governança climática reduz as incertezas dos 
Estados, permitindo a institucionalização do tema e favorecendo a cooperação internacional. 
III. A existência de problemas ambientais compartilhados em nível internacional gera convergência de 
expectativas e interesses no âmbito do regime internacional de mudanças climáticas, o que restringe ações 
unilaterais dos Estados. 
 
É correto o que se afirma em 
a) II, apenas.     b) III, apenas.     c) I e II, apenas.     d) I e III, apenas.     e) I, II e III. 
 
Questão 23) (ENADE - 2018) Na 21ª Conferência das Partes (COP21), realizada em Paris em 2015, foi 
adotado um novo acordo com o objetivo central de fortalecer a resposta global à mudança do clima por meio 
da redução das emissões de gases de efeito estufa no contexto do desenvolvimento sustentável. O Acordo de 
Paris foi aprovado por 195 países. 

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris>. Acesso em: 16 jul. 2018 
(adaptado). 

 
Tendo em vista o Acordo de Paris, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 
I. O Acordo de Paris prevê financiamento entre países em desenvolvimento, a chamada cooperação Sul-Sul, 
ampliando a base de financiadores de projetos para a redução das emissões de gases de efeito estufa. 

PORQUE 
II. Os países desenvolvidos deverão priorizar os investimentos internos em geração de energia e em 
desenvolvimento de tecnologias limpas como estratégia para o cumprimento do acordo. 
 
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 
a) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
b) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
c) As asserções I e II são proposições falsas. 
d) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 
e) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 
 
Questão 24) (UNESP - 2020) Alguns especialistas argumentam que deveria haver rótulos climáticos na 
comida, da mesma forma que há informações sobre nutrição. Em teoria, os rótulos poderiam ajudar os 
consumidores a escolher produtos de baixo impacto ambiental e dariam aos agricultores e produtores mais 
incentivos para mudarem seus produtos.  

(The New York Times. “Como fazer compras, cozinhar e comer em um mundo que está aquecendo?”. www.folha.uol.com.br, 
06.05.2019. Adaptado.)  

Considerando a proposta apresentada pelo excerto, um dado que poderia constar nos rótulos de alimentos 
seria  
a) a diversidade ecológica. 
b) a estrutura fundiária.  
c) a pegada de carbono.  
d) o código florestal.  
e) o débito fluvial.  
 



Questão 25) (UFSC - 2016)  

 
 
Sobre os temas de ecologia relacionados à letra da música “Quede água?”, é CORRETO afirmar que: 
01. a mata ciliar é uma proteção natural contra o assoreamento.  
02. queima dos combustíveis fósseis libera diversos gases tóxicos na atmosfera, entre eles o monóxido de 
carbono, que, quando inspirado, pode se associar irreversivelmente à hemoglobina, inutilizando-a no que se 
refere ao transporte do gás oxigênio.  
04. o desmatamento, ao reduzir a formação dos rios voadores, pode provocar a diminuição do volume de 
chuva em regiões distantes daquelas em que os rios voadores se formam.  
08. o Aquífero Guarani não possui o risco de ser contaminado pelos agrotóxicos por ser um lençol freático.  
16. vazamentos de petróleo nos oceanos podem dificultar a passagem de luz e o trânsito de gases, pois o 
petróleo se desloca para a superfície por apresentar menor densidade do que a água.  
 

Soma das alternativas corretas: _________ 

 
 


