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TEMA 5 - QUESTÕES AMBIENTAIS (PARTE 1) 

 

PARTE I - EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

Questão 1) (PUC-SP - 2016) Desde os anos 1970 está em xeque o modo como as sociedades modernas se 
relacionam com a natureza. As intervenções humanas estariam produzindo verdadeiras catástrofes e o futuro 
estaria ameaçado. As bandeiras em defesa da natureza e um ramo do saber, a ecologia, estão adquirindo 
prestígio crescente.  
Isso considerado, assinale a alternativa que descreva a corrente do chamado ambientalismo, cujo 
questionamento contraria mais fundamentalmente a lógica dominante das relações homem-natureza, nas 
sociedades modernas.  
 
a) Deve-se investir maciçamente na melhoria das tecnologias e, por meio desses avanços, nossas relações 
com a natureza automaticamente adquirirão um patamar menos predador.  
b) Não se deve militar pela preservação da natureza pensando-se apenas nos interesses do ser humano. 
Deve-se ampliar o bem-estar de tudo o que se encontra na Terra.  
c) O homem não é o centro do planeta e a razão pela qual tudo deve ser feito. A biosfera adquiriu valor 
próprio e superior ao da própria espécie humana. É a natureza que está no centro. 
d) O meio ambiente não tem valor em si, pois através da proteção do meio ambiente é o homem que se 
pretende proteger. Trata-se de uma visão humanista da natureza, pois nela o homem é o centro.  
 
Questão 2) (ENADE - 2015) O conceito de desenvolvimento sustentável está associado a progresso, 
crescimento econômico e avanço científico com a preservação do meio ambiente. Dessa forma, vários 
procedimentos podem ser adotados por pessoas, governos e empresas para não prejudicar a fauna, a flora e 
os recursos naturais disponíveis em nosso planeta. Só assim, garantiremos um tipo de desenvolvimento que 
é de extrema importância para a sociedade: aquele que mantém condições ambientais favoráveis para as 
futuras gerações.  
Com base nessas informações, assinale a opção em que a proposição apresentada está de acordo com os 
princípios do desenvolvimento sustentável. 
a) O lançamento de água poluída na natureza é passível de multas, o que resulta em dificuldades de caixa 
para a empresa. 
b) O reaproveitamento do lixo reciclável contribui para a preservação do meio ambiente e gera renda para os 
trabalhadores, o que favorece o fluxo de caixa das empresas. 
c) O reflorestamento é uma atividade econômica ambientalmente responsável e, dada a sua natureza, gera 
saídas de recursos do caixa da empresa.  
d) O reuso da água gera economia para as indústrias sem que haja saídas financeiras do caixa da empresa.  
e) O uso consciente dos recursos naturais garante o equilíbrio financeiro das empresas. 
 
 
 
 
 

SUPERINTENSIVO - ENEM - 2020 



Questão 3) (UNESP - 2020) As figuras mostram, em três momentos distintos, a distribuição da qualidade do 
hábitat em uma região. 

 
(Rui Cerqueira et al. “Fragmentação: alguns conceitos”. In: Denise M. Rambaldi e Daniela A. S. de Oliveira (orgs.). Fragmentos 

de ecossistemas, 2003. Adaptado.)  
 
Considerando conhecimentos de preservação ambiental, uma medida para minimizar os impactos da 
situação representada pelas figuras é  
a) a adoção do sistema de terraceamento.  
b) a criação de um cinturão agrícola.  
c) a implantação de corredores ecológicos. 
d) o combate à prática de biopirataria.  
e) o remanejamento de espécies ameaçadas.  
 
Questão 4) (ENADE - 2018) A logística reversa consiste em conduzir o produto ou material desde o ponto 
de consumo até o ponto de origem e proporcionar o reúso e o descarte adequado desses materiais, 
recapturando o seu valor. A logística reversa tem evoluído muito nas grandes organizações, e tem trazido de 
volta grandes vantagens para essas empresas: o reúso de materiais e o reaproveitamento passam a ser 
intensificados e analisados de perto, assim como há consideráveis economias com embalagens retornáveis, 
por exemplo. Esse conjunto de interesses e entendimentos vêm, por sua vez, motivando o desenvolvimento 
de estudos sobre todo o processo de logística reversa e incentivando as empresas a investirem em novas 
tecnologias de informação e em melhorias de produtos e processos. 

ANDRADE, H. F. et al. A logística reversa como meio de redução de custos: um de estudo de caso no grupo TEC eletrônico. 
Revista Capital Científico, v. 16, n. 3, jul./set. p. 66-80, 2018 (adaptado). 

 
Com base nas informações do texto, assinale a opção correta. 
a) A condução adequada dos produtos descartados pelo consumidor final até o local de distribuição é uma 
forma das empresas recapturarem o valor dos produtos. 
b) A logística reversa tem estimulado as grandes organizações a reverem suas estratégias no que diz respeito 
ao modelo operacional de descarte seletivo dos produtos e matérias-prima inservíveis ao seu processo 
produtivo. 
c) As discussões a respeito de sustentabilidade encontram suporte na adoção, pelas empresas, da logística 
reversa como instrumento capaz de mitigar os problemas ambientais, melhorando a imagem pública da 
organização. 
d) As questões que envolvem o meio ambiente têm despertado nas organizações o interesse em definir uma 
posição competitiva efetiva, sendo o processo de logística reversa um meio eficaz para atingir tal objetivo. 
e) Os investimentos em tecnologias da informação e a melhoria nos processos e produtos atestam o interesse 
das organizações em adotar uma postura ambiental em harmonia com os interesses da sociedade de 
consumo. 
 
 



Questão 5) (CEFET - 2017) A Pegada Ecológica mede a quantidade de recursos naturais renováveis para 
manter nosso estilo de vida. Basicamente, tudo o que usamos para viver vem da natureza e, mais tarde, 
voltará para ela. Essa é a nossa Pegada. 
Um hábito que aumenta significativamente a pegada ecológica de uma pessoa é a (o) 
 
a) adoção de uma dieta vegetariana. 
b) troca frequente de aparelhos celulares. 
c) utilização de transporte público diariamente. 
d) consumo de produtos originários da agricultura familiar. 
 
Questão 6) (FGV-RJ - 2017) 

Desmatamento na Floresta Amazônica aumenta mais de 400% 

 
Desmatamento e queimada no sul do Estado do Amazonas. 

Levantamento feito por uma ONG do Pará mostra que, no primeiro semestre de 2014, foram destruídos 
2.898 km² da floresta amazônica. Em junho, sumiram mais de 800 km² de verde. No período de chuvas na 
Amazônia, fica mais difícil monitorar o desmatamento. Mesmo com o céu encoberto por muitas nuvens, os 
satélites revelaram que, em novembro de 2014, a destruição da floresta aumentou em 427% em relação a 
novembro de 2013. 
Sobre as consequências do aumento do desmatamento na Amazônia, analise as afirmações a seguir. 

I. A retirada da floresta repercute na dinâmica atmosférica, uma vez que diminui a umidade da massa 
equatorial continental (mEc), responsável pelo verão úmido da maior parte do país. 
II.As queimadas devolvem à atmosfera o gás estufa (CO2), que, ao longo do tempo, é capturado pela floresta 
por meio da fotossíntese. 
III. O desmatamento facilita a infiltração da água no solo, o que acelera a lixiviação e contribui para a 
decomposição da matéria orgânica depositada à superfície. 
 
Está correto o que se afirma em 
a) II, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 7) (UNESP - 2016)  
Os testes de qualidade de água realizados nos rios atingidos pela lama proveniente do rompimento da 
barragem de uma mineradora, em Mariana (MG), identificaram metais pesados em proporções fora dos 
parâmetros permitidos. Nessas águas, os metais identificados em maior quantidade foram o ferro e o 
manganês, mas alguns testes também apontaram grande quantidade de mercúrio. 

(http://epoca.globo.com. Adaptado.) 

Assinale a alternativa que apresenta um impacto ambiental esperado decorrente da presença de metais 
pesados nas águas dos rios atingidos. 
a) A grande quantidade de metais aumenta a concentração de partículas em suspensão na água, tornando-a 
turva o suficiente para impedir a entrada de luz, o que inviabiliza a fotossíntese pelo plâncton. 
b) A lama contendo metais pesados aumenta a densidade da água, o que dificulta o revolver das águas e a 
incorporação natural de gás oxigênio proveniente do ar atmosférico, diminuindo a concentração deste gás na 
água. 
c) A presença de grande quantidade de manganês e ferro nas águas favorece o processo de eutrofização, pois 
há a proliferação de algas que, ao morrerem, são decompostas por bactérias que consomem o gás oxigênio 
da água. 
d) O excesso de minério de ferro na água provoca a queda da concentração de gás oxigênio dissolvido, uma 
vez que ocorre reação de oxirredução entre o ferro e o gás oxigênio da água, formando o óxido de ferro. 
e) Os metais identificados na água lamacenta dos rios têm efeitos cumulativos na cadeia alimentar, de modo 
que os últimos indivíduos ao longo da cadeia contaminada apresentam maior concentração desses metais. 
 

Questão 8) (UFSC - 2016) As chamadas Unidades de Conservação são fundamentais para a proteção da 
fauna e da flora no Brasil e para o desenvolvimento sustentável do país. Sobre essa afirmação e a definição 
legal abaixo, é CORRETO afirmar que: 

Unidade de Conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 
com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 
conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 
adequadas de proteção.  

(Lei Federal n. 9.985, de 18 de julho de 2000) 
 
01. nas áreas das chamadas Unidades de Conservação, não é permitido nenhum tipo de exploração dos 
recursos naturais, nem mesmo o turismo.  
02. o objetivo principal das Unidades de Conservação no país é a proteção da fauna e da flora; no entanto, ao 
impedir a destruição desses elementos, também protege a geologia e o relevo de ações de degradação do 
ambiente.  
04. há exemplos de comunidades ribeirinhas na Amazônia que sobrevivem dentro de uma Unidade de 
Conservação utilizando de forma equilibrada os recursos naturais e ainda recebendo visitantes para práticas 
de ecoturismo.  
08. como em outros países, o Brasil conta com uma bem estruturada rede de proteção à fauna e à flora, com 
infraestrutura organizada para educação ambiental e ecoturismo, na qual todas as Unidades de Conservação 
federais – que são espaços fundamentais para a observação da natureza – estão incluídas.  
16. no Brasil, a primeira Unidade de Conservação surgiu no bioma Mata Atlântica, próximo ao litoral e às 
grandes cidades, mas hoje tem crescido a preocupação em criar Unidades de Conservação no bioma 
Amazônia dada a sua extensão e a fragilidade do ambiente em face do avanço da agropecuária e do 
desmatamento para a retirada de madeira.  
 
Soma das alternativas corretas: ______ 
 
 

 

 



Questão 9) (ENADE - 2016) Segundo a Lei n. 12.651/2012, área de preservação permanente (APP) é toda 
área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

De acordo com essa Lei, julgue as afirmações a seguir, a respeito das APPs. 
I. São consideradas APPs as faixas marginais de qualquer curso d’água natural. 
II. São consideradas APPs as faixas marginais de lagos e lagoas naturais com mais de 100 ha de superfície. 
III. São consideradas APPs as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja 
sua situação topográfica. 

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 10) (ENADE - 2016) A avaliação de impacto ambiental, um dos instrumentos mais importantes 
para a proteção dos recursos ambientais, é prevista no art. 225, inciso IV, § 1º, da Constituição Federal, 
como um dever do poder público: “exigir na forma de lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente estudo prévio de impacto ambiental 
a que se dará publicidade”. Esse instrumento foi consolidado pela Resolução CONAMA n. 01/1986, que 
criou dois novos instrumentos: o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA).  

BRAGA, B. et al. Introdução à Engenharia Ambiental. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005 (adaptado).  
 
Com base no processo de licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades sujeitas à elaboração 
de EIA-RIMA, avalie as afirmações a seguir.  
I. O diagnóstico ambiental deve contemplar aspectos do meio físico, biológico e socioeconômico.  
II. A compensação ambiental é dispensável em casos de empreendimentos em que a elaboração de EIA-
RIMA no processo de licenciamento ambiental é obrigatória.  
III. A área de influência corresponde à dimensão espacial que pode sofrer impactos ambientais associados ao 
empreendimento a ser instalado.  
IV. Os impactos ambientais devem ser identificados e qualificados, considerando-se as fases de implantação 
e operação do empreendimento e, quando couber, a fase de desativação deste.  
 
É correto apenas o que se afirma em  
a) I e II.     b) I e III.     c) II e IV.     d) I, III e IV.     e) II, III e IV. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE II - EXERCÍCIOS PROPOSTOS 

Questão 1) (UEL - 2016) A tomada de consciência sobre as consequências da intervenção humana na 
natureza propiciou a emergência de um ramo particular da Sociologia, a Sociologia Ambiental, dedicada ao 
estudo das relações envolvendo as diversas sociedades e o meio ambiente.  
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a emergência da Sociologia Ambiental e as principais 
teses vigentes nesse campo.  

a) As análises evidenciam que a escassez de recursos ambientais afeta, com a mesma intensidade, as 
distintas sociedades e os diferentes estratos de classes sociais.  
b) As evidências levantadas comprovam que a percepção sociopolítica do risco é diretamente derivada da 
ocorrência empírica dos fenômenos.  
c) As pesquisas apresentam uma ruptura com as preocupações e os temas antes desenvolvidos no âmbito da 
Sociologia Urbana e da Sociologia do Desenvolvimento.  
d) Os debates confirmam que os impactos dos avanços científicos e tecnológicos são acompanhados pela 
redução dos riscos ambientais.  
e) Os estudos indicam que a lógica do lucro, presente nas ações que resultam na destruição da natureza, 
perpassa diferentes sistemas econômicos e regimes políticos. 
 
Questão 2) (FAMERP - 2016)  
Na construção civil, no design e na arquitetura, uma tendência já bem difundida é a união entre a 
preocupação com o meio ambiente e projetos rentáveis, práticos e econômicos. Desde 2004, os 
empreendimentos construídos e projetados pela empresa são feitos com bambu, fibras vegetais e lonas 
têxteis tensionadas, utilizando tecnologias e materiais não convencionais. “Utilizar bambu no lugar do aço 
representa uma opção inteligente. Uma das vantagens dessa substituição é a de que o bambu tem qualidades 
mecânicas comparáveis às do aço, com resistência à tração de 200 megapascal (MPa), além de um amplo 
potencial ecológico”. 

(www.faperj.br. Adaptado.) 

Considerando o uso apresentado pelo excerto, o amplo potencial ecológico do bambu pode ser 
compreendido, dentre outros motivos, por 
a) ajudar na redução do déficit habitacional. 
b) configurar um recurso renovável e biodegradável. 
c) ser amplamente encontrado no bioma da caatinga. 
d) substituir matas sem função econômica pelo seu cultivo. 
e) suprir a demanda industrial por aço. 
 
Questão 3) (UNESP - 2016)  
É necessário adotar estratégias globais que visem a um aprimoramento técnico-científico, educacional e do 
desenvolvimento econômico-social, tendo como ponto de convergência os interesses maiores da 
humanidade, quais sejam, a melhoria geral da qualidade de vida e a recuperação e a preservação da natureza. 
Nesse sentido, há a necessidade crescente de utilizar os resíduos sólidos, líquidos e gasosos como recursos 
que devem ser reaproveitados. 

(Jurandyr L. S. Ross. Geografia do Brasil, 2005. Adaptado.) 

De acordo com o texto, uma razão para o reaproveitamento dos resíduos seria 
a) a economia de matéria-prima. 
b) a implantação de novos aterros sanitários. 
c) a superação de infraestruturas de tratamento. 
d) o aumento do mercado informal de coleta e armazenagem de lixo. 
e) o fim da dependência de matérias-primas importadas. 
 
 
 
 



Questão 4) (ENEM - 2016)  A Justiça de São Paulo decidiu multar os supermercados que não fornecerem 
embalagens de papel ou material biodegradável. De acordo com a decisão, os estabelecimentos que 
descumprirem a norma terão de pagar multa diária de R$ 20 mil, por ponto de venda. As embalagens 
deverão ser disponibilizadas de graça e em quantidade suficiente. 

Disponível em: <www.estadao.com.br> Acesso em: 31 jul. 2012. (Adaptado). 

A legislação e os atos normativos descritos estão ancorados na seguinte concepção: 
a) Enfraquecimento dos direitos do consumidor. 
b) Garantia da liberdade de expressão. 
c) Implantação da ética comercial. 
d) Manutenção da livre concorrência. 
e) Promoção da sustentabilidade ambiental. 
 
Questão 5) (ENADE - 2016)  

 
Disponível em: <https://desenvolvimentoambiental.wordpress.com> Acesso em: 9 set. 2016. 

A partir das ideias sugeridas pela charge, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 

I. A adoção de posturas de consumo sustentável, com descarte correto dos resíduos gerados, favorece a 
preservação da diversidade biológica. 

PORQUE 
II. Refletir sobre os problemas socioambientais resulta em melhoria da qualidade de vida. 

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 6) (ENADE - 2015) Uma empresa do setor de cosméticos estabeleceu como missão produzir itens 
com segurança e qualidade, garantindo a sustentabilidade dos negócio e a satisfação dos clientes, a partir dos 
conceitos de logística reversa. Como imagem institucional escolheu a ilustrada abaixo. 

  

 
Disponível em: <http://www.racine.com.br> Acesso em: 19 jul. 2015 (adaptado). 

Para manterem coerência com a missão dessa empresa e com os conceitos de logística reversa que a 
fundamentam, os gerentes devem 
a) definir a logística reversa como responsabilidade exclusiva do departamento de produção. 
b) focar sua estratégia gerencial em canais diretos de distribuição. 
c) garantir a qualidade dos produtos por meio da execução direta de toda a cadeia produtiva. 
d) propor ações sustentáveis que envolvam atividades desde a produção até a venda. 
e) tomar decisões sobre o ciclo de vida das embalagens dos produtos. 
 
Questão 7) (UNESP - 2016) Uma das consequências da retirada de coberturas vegetais florestadas é 
a) a elevação do lençol freático. 
b) a eliminação de pragas. 
c) a redução das temperaturas médias locais. 
d) o aumento da evapotranspiração. 
e) o empobrecimento do solo. 
 
Questão 8) (PUC-GO - 2016 - Adaptada) A queimada é o processo de queima de biomassa que pode ser 
ocasionado por fatores naturais ou por interferência do homem. Analise os itens a seguir e marque a 
alternativa correta sobre o tema. 
a) As queimadas ao logo do planeta provocam impacto significativo no ecossistema e apresentam relação 
com as modificações climáticas no mundo. 
b) As razões econômicas, como a ampliação de áreas de cultivo agrícola ou criação de gado, não apresentam 
relação com a incidência das queimadas. 
c) Fatores ambientais como temperatura, vento e umidade do ar não interferem na progressão de um 
processo de queimada iniciado por causas naturais.  
d) Há uma nítida distinção entre incêndio e queimada. Denominamos incêndio quando o fogo, em 
determinadas condições ambientais, mantém-se confinado em uma área, produz uma intensidade de calor e 
se espalha a uma velocidade desejável aos objetivos do manejo para o qual foi aplicado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 9) (PUC-PR - 2021) Lea el siguiente texto.  
 

"LA GRAN MENTIRA VERDE": CÓMO LA PÉRDIDA DEL AMAZONAS VA MUCHO MÁS 
ALLÁ DE LA DEFORESTACIÓN 

Camilla CostaBBC News Mundo  
El Amazonas es un tesoro natural único.  
Entre sus muchas funciones está ayudar a la región - y a todo el planeta - a equilibrar el clima, repartir las 
lluvias y capturar cantidades ingentes de dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases de efecto 
invernadero. Un rol crucial para mitigar los efectos del cambio climático. Sin embargo, las tasas de 
deforestación en los nueve países amazónicos siguen en aumento. En 2018, Brasil y Bolivia estuvieron entre 
los cinco países que más perdieron bosques primarios en todo el mundo, según la organización internacio-
nal Global Forest Watch. En 2019, los dos países vieron aumentar dramáticamente el número de incendios 
en sus regiones amazónicas. El acaparamiento de tierras, la expansión de las fronteras agrícolas y ganaderas, 
junto a la minería y la explotación económica descontrolada, son consideradas las principales actividades 
responsables. Pero la deforestación no es el único problema. “Hablar únicamente de deforestación cuando 
nos referimos a la pérdida del Amazonas es lo que llamo ‘la gran mentira verde’”, dice el climatólogo 
Antonio Donato Nobre. “La destrucción de la selva amazónica hasta hoy es mucho más grande que el casi 
20% del que se habla en los medios de comunicación”, añade. El científico se refiere a que, para tener un 
panorama más completo de la destrucción del bosque, es necesario sumarle las cifras de degradación. A 
pesar de que no se destruya toda la vegetación, este fenómeno arrebata al bosque tropical de sus 
propiedades, vitales para el planeta. El avance de la destrucción del Amazonas está empujando al ecosistema 
amazónico a un “punto de transformación sin retorno” en el que perdería su capacidad de funcionar, según 
Carlos Nobre y Thomas Lovejoy, dos de los principales expertos en Amazonas del mundo. Si no se revierte 
esta situación, dicen, las consecuencias del cambio climático podrían acelerarse.  

Disponível em: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51303285> Acesso em: 19/02/2020. 
 
¿A que se refiere el climatólogo Antonio Donato Nobre con la “gran mentira verde”? 
a) A que es una mentira verde porque se refiere a la plantas y flora en general de diferentes especies.  
b) En que Brasil y Bolivia no fueron afectados, se afectaron otras áreas de preservación ambiental. 
c) En que es una mentira que se está perdiendo la Amazonia, en realidad la Amazonia es bastante extensa.  
d) En que la Amazonia no ayuda al planeta, es solamente un área verde más en el mundo.  
e) Se refiere a que el problema del Amazonia no se limita solo a deforestación sino a la pérdida total del 
Amazonia.  
 
Questão 10) (FUVEST - 2017)  O desmatamento atual na Amazônia cresceu em relação a 2015. Metade da 
área devastada fica no estado do Pará, atingindo áreas privadas ou de posse, sendo ainda registrados focos 
em unidades de conservação, assentamentos de reforma agrária e terras indígenas.  

Imazon. Boletim do desmatamento da Amazônia Legal, 2016. Adaptado. 

Tal situação coloca em risco o compromisso firmado pelo Brasil na 21ª Conferência das Nações Unidas 
sobre Mudança Climática (COP 21), ocorrida em 2015. O desmatamento na Amazônia tem raízes históricas 
ligadas a processos que ocorrem desde 1970. 

Com base nos dados e em seus conhecimentos, aponte a afirmação correta. 
a) A extração ilegal de madeira na Amazônia vem sendo monitorada por países estrangeiros devido às 
exigências na COP 21, pois eles são os maiores beneficiários dos acordos da Conferência. 
b) A grilagem de terras em regiões de grandes projetos de infraestrutura, a extração ilegal de madeira e a 
construção de rodovias estão entre as causas do desmatamento na Amazônia. 
c) As grandes obras privadas implantadas na Amazônia valorizam as terras, atraindo enorme contingente 
populacional, que por sua vez origina regiões metropolitanas que degradam a floresta. 
d) O desmatamento, apesar de atingir áreas de unidades de conservação, que incluem florestas, parques 
nacionais e terras indígenas, viabiliza a ampliação do número de assentamentos da reforma agrária. 
e) Os grandes projetos de infraestrutura causam degradação da floresta amazônica, com intensidade 
moderada e temporária, auxiliando a regularização fundiária. 
 
 



Questão 11) (CEFET - 2015 - Adaptada) Observe os mapas a seguir. 

 
Disponível em: <http://projetososmataatlantica.wordpress.com>. Acesso em: 16 ago. 2014. (Adaptado). 

 
Nesse contexto, a causa do desmatamento da Mata Atlântica, no seu conjunto, está relacionado diretamente 
à 
a) arenização. 
b) desertificação. 
c) poluição. 
d) urbanização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 12) (CEFET - 2015) Um pesquisador da Universidade de Edinburgo, na Escócia, encontrou uma 
maneira interessante de chamar atenção para o seu objeto de estudo. Para isso, escolheu obras dos pintores 
do século XIX, como John Constable (1) e Georges Seurat (2) e fez novas versões das mesmas (3) e (4), 
respectivamente. 

 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/>. Acesso em: 11 set. 2014 (Adaptado). 

 
Ao analisar essas figuras, é correto inferir que o objeto de estudo em questão é a(o) 
a) aumento da poluição atmosférica. 
b) comparação entre o ambiente rural e urbano. 
c) crescimento populacional. 
d) redução da cobertura vegetal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 13) (CEFET - 2017 - Adaptada) Leia o trecho abaixo. 

 
Disponível em: <http://radios.ebc.com.br/tarde-nacional/edicao/2016-09/queimadas-fazem-ar-da-amazonia-pior-que-o-de-sao-

paulo>. Acesso em: 08 set 2016. (fragmento) 
 
Entre os possíveis impactos decorrentes das queimadas, citam-se: 
I- os problemas respiratórios decorrentes da inalação de particulados e poluentes, principalmente em 
crianças e idosos. 
II- a perda da biodiversidade natural da área, afetando a alimentação das comunidades indígenas. 
III- a facilidade de acesso à água para consumo, irrigação de cultivos e higienização, em função da 
característica climática regional. 
IV- a perda da autonomia e soberania dos povos indígenas sobre a demarcação das terras e áreas de proteção 
ambiental do Parque. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) I e IV. 
d) II e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 14) (UERJ - 2017) 

 
Rompimento da barragem de rejeitos da Mineradora Samarco, no distrito de Bento Rodrigues (Mariana, MG). 

noticias.terra.com.br, novembro/2015. 
 
No Brasil, os principais problemas oriundos da mineração podem ser englobados em quatro categorias: 
poluição da água, poluição do ar, poluição sonora e subsidência, ou seja, afundamento do terreno. 
Inicialmente, a mineração afeta a cobertura vegetal, em graus variados, desde a supressão total ou parcial na 
área a ser minerada, até a utilização de grandes volumes de água. A atividade gera profundas alterações, 
modificando toda a estrutura física e social tanto do local onde está situada a mina quanto da região no 
entorno. 

Adaptado de ge902ferro.wordpress.com. 
 
O desastre ocorrido na cidade de Mariana evidenciou o quanto a mineração de ferro pode causar impactos 
socioambientais negativos.  
Nesse episódio, esses impactos provocaram a seguinte mudança nas condições de vida da localidade 
mineira: 
a) ampliação do número de idosos. 
b) aumento da desigualdade salarial. 
c) deslocamento compulsório da população. 
d) interrupção definitiva do extrativismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 15) (UNICAMP - 2018)  

 
(“Caneta Desmanipuladora.” Facebook. 17/10/2016. Disponível em: <https://www.facebook.com/canetadesmanipuladora/>. 

Acessado em 15/07/2017.) 

Em relação ao post adaptado da página do Facebook “Caneta Desmanipuladora”, é correto afirmar que a 
“desmanipulação” (substituição de “já” por “só” e acréscimo de “até agora”) explicita a tentativa do jornal 
de levar o leitor a pensar que 
a) ainda falta muito a ser pago pela mineradora e há atrasos no pagamento. 
b) a mineradora não deveria arcar sozinha com a despesa da tragédia de Mariana. 
c) a Samarco já quitou o que devia , conforme valor homologado na justiça. 
d) a Samarco teria pago uma grande parte do que devia e o prazo provavelmente está sendo cumprido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Questão 16) (UNESP - 2020) Leia o soneto “VII”, de Cláudio Manuel da Costa, para responder à questão. 

Onde estou? Este sítio desconheço: 
Quem fez tão diferente aquele prado?  
Tudo outra natureza tem tomado,  
E em contemplá-lo, tímido, esmoreço.  
 
Uma fonte aqui houve; eu não me esqueço  
De estar a ela um dia reclinado;  
Ali em vale um monte está mudado:  
Quanto pode dos anos o progresso!  
 
Árvores aqui vi tão florescentes,  
Que faziam perpétua a primavera:  
Nem troncos vejo agora decadentes.  
 
Eu me engano: a região esta não era;  
Mas que venho a estranhar, se estão presentes  
Meus males, com que tudo degenera!  

(Cláudio Manuel da Costa. Obras, 2002.) 
 
Considerando o contexto histórico-geográfico de produção do soneto, as transformações na paisagem 
assinaladas pelo eu lírico relacionam-se à seguinte atividade econômica:  
a) agricultura.  
b) extrativismo mineral.  
c) extrativismo vegetal.  
d) indústria.  
e) pecuária. 
 
Questão 17) (UNESP - 2016) O Sistema Nacional de Unidades de Conservação estimulou a criação de áreas 
de proteção ambiental integral com o controle unilateral do Estado sobre o seu território e os seus recursos. 
A implantação do referido sistema foi criticada 
a) pelas populações tradicionais, que defendiam uma maior participação no processo de demarcação das 
unidades de conservação. 
b) pelas populações urbanas, por interromper o crescimento natural da mancha urbana em regiões 
periféricas. 
c) pelo capital especulativo, por desvalorizar as áreas do entorno que seriam vendidas no mercado 
imobiliário. 
d) pelos governos locais, por minar a autonomia municipal no parcelamento do solo para a utilização em 
políticas de habitação. 
e) por organizações ambientalistas internacionais, que se opunham às grandes dimensões das áreas adotadas 
pelo Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 18) (PUC-SP - 2016) Leia:  
"O último registro confirmado de um puma cougar do Leste foi em 1938 e o animal em questão estava 
morto. Antes, um deles foi visto em Nova Brunswick, no Canadá, em 1932. O animal foi exterminado por 
imigrantes europeus, que o eliminavam sob a alegação de autoproteção. Além disso, seu desaparecimento 
tem a ver com o desflorestamento ocorrido na região, que também levou a sua principal presa, o veado-de-
cauda-branca, à extinção."  

Disponível em: <http://jornalggn.com.br/noticia/nos-eua-especie-de-puma-econsiderada-oficialmente-extinta>. Acesso em: 27 
out. 2015. 

Esse, que já foi um dos mamíferos terrestres melhor distribuídos no ocidente, foi completamente eliminado, 
de acordo com o US Fish and Wildlife Service. Diante dessa ocorrência, é correto afirmar que  
a) a extinção ocorreu também, admite-se, pela ausência de políticas de proteção, como a criação de áreas 
naturais protegidas, ainda incipientes no início do século XX. 
b) a inevitabilidade dessa extinção se explica pela incompatibilidade incontornável entre as necessidades 
produtivas da espécie humana e a preservação da natureza.  
c) embora com muitos recursos, as práticas de proteção à natureza nos EUA são muito incipientes, se 
comparadas, por exemplo, às praticadas no Brasil.  
d) o desflorestamento na América foi mais intenso e agressivo do que no velho continente europeu, daí as 
situações mais drásticas de extinção de grandes mamíferos. 
 

Questão 19) (ENADE - 2016) Na figura a seguir são apresentados o número e a área das Unidades de 
Conservação (UC) de Uso Sustentável no Brasil, no ano de 2013. 

 
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. 2015. 



No gráfico a seguir são apresentadas as áreas que as UCs de Uso Sustentável ocupam, segundo as categorias 
de manejo, em 2013. 

 
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. 2015. 

Na tabela a seguir apresenta-se a comparação entre produção e receita potencial de dois produtos não 
madeireiros, a borracha e a castanha, em Reservas Extrativistas federais na Amazônia. 

 
MEDEIROS, R. et al. Contribuição das unidades de conservação brasileiras para a economia nacional: sumário executivo. 

Brasília: UNEP-WCMC, 2011 (Adaptado). 

Considerando essas informações, assinale a opção correta. 
a) A área territorial ocupada pelas Apas é maior que a ocupada pelas Resex, não sendo investigada a 
contribuição econômica dos recursos florestais das Apas, já que a extração é proibida dentro de seus limites. 
b) A distribuição das UCs de Uso Sustentável é homogênea no Brasil, com a região Sul, onde a densidade 
demográfica é menor em relação às demais regiões do país, concentrando a maior área territorial ocupada 
por essas unidades. 
c) A receita potencial da produção de borracha nas Resex federais, cerca de 100% maior do que a receita 
corrente da Amazônia brasileira, demonstra que as UCs são compatíveis com o desenvolvimento 
sustentável. 
d) A RPPN é a categoria mais produtiva entre as UCs de uso sustentável, porque ocupa a maior área 
territorial. 
e) Sendo a diferença entre a produção atual e potencial das Resex para os produtos florestais na Amazônia 
menor que 10%, dispensa-se a criação de novas UCs de Uso Sustentável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 20) (ENADE - 2016) Os pagamentos por serviços ambientais são uma forma de compensação 
financeira para que áreas de florestas sejam mantidas e recompostas, conforme previsto em projeto de lei em 
tramitação no Congresso Nacional. Os benefícios ambientais da preservação das florestas incluem a 
melhoria da qualidade do ar, por meio da neutralização de gases causadores do efeito estufa, como o CO2, da 
água e do solo e a manutenção da biodiversidade e dos recursos genéticos usados, por exemplo, na 
agricultura, na medicina e na indústria de cosméticos. O tema é crucial para que o novo Código Florestal 
produza os efeitos desejados. No projeto de lei, está previsto o pagamento ou incentivo como retribuição, 
monetária ou não, às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas que geram serviços ambientais, 
tais como a diminuição do fluxo de carbono e a conservação da beleza cênica natural e da biodiversidade, 
assim como das águas e dos serviços hídricos e do solo.  

Disponível em: <www.senado.gov.br>. Acesso em: 29 jun. 2016 (adaptado). 
 
No que se refere ao pagamento de serviços ambientais, avalie as afirmações a seguir.  
I. O pagamento por serviços ambientais permitirá incentivos à preservação das áreas de reserva legal e de 
preservação permanente nos imóveis rurais.  
II. O sistema de cultivo sustentável de culturas permanentes é um exemplo de atividade que enseja 
pagamento por serviços ambientais, pois aumenta a biodiversidade e garante a fixação de carbono.  
III. Como exemplo de pagamento por serviços ambientais, pode-se citar o incentivo dado a comunidades 
locais para a manutenção de espécies silvestres que garantam a diversidade genética e a polinização.  
IV. Os créditos de carbono são resultado da fixação de metas de redução de emissões provenientes de 
atividades poluidoras, podendo as indústrias pagar aos produtores rurais para plantarem e manterem árvores 
em suas propriedades.  
 
É correto apenas o que se afirma em  
a) I e II.     b) I e III.     c) II e IV.     d) I, III e IV.     e) II, III e IV. 
 


