
 

1 – Redija um texto enfatizando a importância da questão ambiental para a Geografia. Faça-o, utilizando, no 

seu significado adequado, pelo menos seis dos seguintes termos: biodiversidade, tropical, economia, latitude, 

região, recursos, poluição, espaço, superpopulação, industrialização, conurbação. (1,0) 

 

2 – Segundo o relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) - da ONU - 

divulgado em abril de 2007, a temperatura média do planeta passou de 13,7 °C no começo da Revolução 

Industrial (1780) para 14,6 °C em 2006. O efeito estufa tem sido apontado como o principal responsável por 

esse aumento da temperatura e, conseqüentemente, das mudanças climáticas. 

Acerca desse tema, explique o efeito estufa. (0,5) 

 

3 – Observe os perfis transversais a seguir, que representam a evolução da cobertura vegetal de uma área.  

Com base nos perfis 1, 2 e 3 apresentados e nos 

processos geomorfológicos, são feitas as seguintes 

afirmações. (0,5) 

 

I. A cobertura vegetal de mata original atenua os 

efeitos da erosão pluvial. 

II. A retirada da mata intensifica o escoamento 

superficial, o que proporciona aumento da infiltração 

das águas no solo. 

III. O cultivo do café acelera o escoamento 

superficial, resultando no assoreamento do curso 

d'água. 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I.     b) Apenas II. 

c) Apenas I e III.    d) Apenas II e III. 

e) I, II e III. 

 

4 – Em 1992, pela primeira vez na história da humanidade, representantes da maioria dos países, tanto 

governamentais quanto civis, reuniram-se para realizar a CNUMAD, entre 3 e 14 de junho. (1,0) 

a) Por que ocorreu esta reunião? 

b) Quais os principais resultados deste evento? 

c) Qual a participação brasileira no evento e após o mesmo? 

 

5 – Observe os gráficos. (0,5) 



Comparando-se os dados disponíveis nos dois 

gráficos  ao lado, é possível afirmar que: 

 

a) a vegetação aumenta a estabilidade da encosta e 

reforça o solo. 

b) a passagem do tempo corresponde a um maior 

reflorestamento. 

c) a presença de vegetação acentua o número de 

deslizamentos. 

d) a perda de solo diminui com a ausência de 

vegetação arbórea. 

e) o grau de desmatamento é inversamente 

proporcional ao número de deslizamentos.  

 

6 – O Ártico nas manchetes dos jornais: 

Desenhando limites no gelo que se derrete ("The Economist") 

O gelo polar se esvai e sonhos de tesouros emergem ("The New York Times") 

Estudos recentes apresentam evidências de que a extensão da cobertura de gelo do oceano Ártico está 

diminuindo progressivamente. Se, por um lado, há uma crescente preocupação mundial com os efeitos do 

aquecimento global, por outro, países situados no entorno do oceano Ártico percebem uma oportunidade 

associada ao derretimento da calota polar. Em função disso, esses países têm apresentado argumentos legais 

que podem fundamentar eventuais reivindicações territoriais na região. (1,0) 

 

a) Apresente uma razão de ordem econômica que justifique o atual interesse pela região Ártica. 

b) Por que as temperaturas nos pólos são tão baixas a ponto de provocarem a formação de extensas calotas de 

gelo? 

 

7 – " O mundo enfrenta o perigo de superaquecer-se em conseqüência do excesso de gases estufa na atmosfera. 

Esse crescente aquecimento de estufa é, em grande medida, provocado pelo aprisionamento da radiação solar 

que entra na atmosfera " 

Sobre esse tema preocupante, é incorreto afirmar que: (0,5) 

a) no passado geológico, as mudanças climáticas aconteceram, também, sobretudo no período Quartenário, 

nesse período, houve fases prolongadas de aquecimento e de resfriamento global. 

b) grande parte das variações sazionais, de concentração de CO‚ atmosférico pode correlarcionar-se com um 

rápido aumento fotossíntese, sobretudo no verão. 

c) as conseqüências de um constante aumento de CO‚ atmosférico serão devastadoras se outros efeitos 

moderadores não entrarem em cena. 



d) a destruição de florestas tropicais (florestas latifoliadas) contribui para o aquecimento global, pois este fato 

acarreta uma diminuição do albedo superficial e um aumento da nebulosidade. 

e) o crescente aumento do nível planetário, é um dos indicadores hidrográficos do aquecimento global a que se 

refere o texto. 

 

8 – O termo saneamento ambiental é algo que frequentemente ouvimos e lemos na mídia, quando abordamos o 

tema meio ambiente. Como podemos explicar os conceitos de Saneamento Básico e Meio Ambiente? (1,0) 

 

9 – "Os oceanos recebem todo o impacto dos desperdícios humanos, seja por descarga deliberada, ou por 

arraste natural. Ao menos 83% de toda a poluição marinha deriva de atividades realizadas em terra firme". 

Sobre esse fenômeno, pode-se afirmar que: (0,5) 

a) os gravíssimos derramamentos de petróleo nos oceanos recebem muita atenção da mídia e das pessoas, pois 

são eles a principal causa da poluição oceânica. 

b) uma usina nuclear é uma fonte geradora de energia adequada para as regiões litorâneas, porque sua produção 

não apresenta risco de contaminação oceânica. 

c) boa parte da complexa mescla que compõe os resíduos industriais acaba nos oceanos, porque a consciência 

sobre isso ainda é precária. 

d) uma fonte de poluição oceânica foi atenuada com altos investimentos em insumos agrícolas biodegradáveis, 

que antes eram contaminantes persistentes. 

e) o oceano resiste bem à poluição terrestre, em razão de sua capacidade regeneradora. Sua dimensão é enorme 

se comparada à escala da ação humana. 

 

10 – A expressão "impacto ambiental" refere-se a toda ação natural ou humana que provoca alterações bruscas 

no meio ambiente. Das alternativas a seguir, que abordam o assunto sobre o meio ambiente, identifique a 

alternativa INCORRETA. (0,5) 

a) O grau de poluição aumentou muito com a industrialização e urbanização, e suas escalas deixaram de ser 

local para se tornar planetárias. Isso ocorreu porque a indústria é o principal responsável pela poluição do meio 

ambiente e também por que a revolução industrial consolidou a mundialização do capitalismo. 

b) No hemisfério sul a industrialização do campo, com mecanização, uso intensivo de agrotóxicos e adubos 

químicos vêm preservando os alimentos e as águas de rios e de lençóis subterrâneos, pois essas técnicas são 

desenvolvidas de forma adequada e não contaminam o meio ambiente. 

c) As principais causas da poluição atmosférica e do aquecimento global são a eliminação de resíduos por 

indústrias siderúrgicas, petroquímicas, de cimentos, etc., e a queima de carvão, petróleo em usinas, automóveis 

e sistema de aquecimento doméstico. 

d) O dióxido de carbono, embora represente uma ínfima parte da atmosfera, com vapor d'água e outros gases 

presentes em menor quantidade, vêm aumentando nas últimas décadas e acaba por desempenhar um papel 

importante nas mudanças climáticas da Terra. 



e) Em decorrência da falta de áreas verdes, agrava-se a poluição atmosférica, pois as plantas, além de 

contribuírem para amenizar o clima local, também ajudam na remoção do oxigênio do ar através da 

fotossíntese. 

 

11 - No início do novo milênio, organizações não governamentais, ambientalistas e movimentos sociais que 

integram os mais variados fóruns internacionais têm advertido para o risco, cada vez maior, de que a 

capacidade de suporte do planeta seja ultrapassada. 

O esgotamento dos recursos naturais, a redução da biodiversidade e o aquecimento global são algumas das 

questões intensamente debatidas nas negociações e reuniões internacionais sobre problemas globais, como a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, o Fórum Social Mundial e o Congresso Internacional 

da IUCN - União Internacional de Conservação da Natureza. 

Relacione o agravamento dos problemas ambientais globais com as tendências de expansão dos padrões de 

consumo dos países ricos para o resto do mundo. (1,0) 

 


