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1. (UNESP) 

 

 
 

Desde 1957 o mar de Aral, localizado entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, teve uma redução 

de 50% de área e de mais 66% de volume, em boa parte por causa do desvio dos rios Amu 

Darya e Syr Darya para prover 

a) a indústria pesada. 

b) o setor terciário. 

c) a irrigação de lavouras. 

d) a zona urbana. 

e) o complexo industrial. 

 

 

2. (UNESP) Muitas espécies no mundo estão ameaçadas de extinção. Esse fato também se 

deve 

I. à destruição dos hábitats naturais pelos homens. 

II. à poluição das águas doces e marinhas. 

III. à elevação da temperatura das águas oceânicas. 

IV. ao aumento da acidez das águas oceânicas pela elevação dos níveis de CO2. 

V. à localização de ilhas de calor sobre áreas agricultáveis. 

https://4.bp.blogspot.com/-e0cY90TRaB0/VzbnJWlO5zI/AAAAAAAARKs/7BBau76FEswVukPL7Y3PYh4J1MsK1E6tgCLcB/s1600/image020.gif
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Estão corretas apenas as afirmações: 

a) I, II, III e IV. 

b) I, II, IV e V. 

c) III e IV. 

d) II, III e V. 

e) I, IV e V. 

 

 

3. (UNESP) O efeito estufa é um fenômeno natural e consiste na retenção de calor irradiado 

pela superfície terrestre, pelas partículas de gases e água em suspensão na atmosfera que 

garante a manutenção do equilíbrio térmico do planeta e da vida. O efeito estufa, de que tanto 

se fala ultimamente, resulta de um desequilíbrio na composição atmosférica, provocado pela 

crescente elevação da concentração de certos gases que têm a capacidade de absorver calor. 

 

Qual das ações a seguir seria mais viável para minimizar o efeito acelerado do aquecimento 

global provocado pelas atividades do homem moderno? 

a) Redução dos investimentos no uso de tecnologias voltada para a captura e sequestro de 

carbono. 

b) Aumento da produção de energia derivada de fontes alternativas, como o xisto 

pirobetuminoso e os micro-organismos manipulados geneticamente. 

c) Reduzir o crescimento populacional e aumentar a construção de usinas termelétricas. 

d) Reflorestamento maciço em áreas devastadas e o consumo de produtos que não 

contenham CFCs (clorofluorcarbonetos). 

e) Criação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) pelo Brasil e do Painel 

Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC) pelos EUA. 

 

 

4. (UNICAMP) Uma das definições de desenvolvimento sustentável é: o desenvolvimento 

capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender 

às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o 

futuro. 
(Adaptado de 

http://www.wwf.org.br/informacoes/questoes_ambientais/desenvolvimento_sustentavel/) 
 

a) O solo é um recurso fundamental para a subsistência da população mundial. Que práticas 

de conservação do solo podem garantir sua preservação para as gerações futuras? 

http://www.wwf.org.br/informacoes/questoes_ambientais/desenvolvimento_sustentavel/
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b) Segundo o INPE, nos últimos meses de novembro, dezembro e janeiro, foram registrados, 

na Amazônia Legal, 754 km² de desmatamentos por corte raso ou degradação progressiva. 

Indique o principal objetivo desse desmatamento e as consequências ambientais dessa ação. 

 

 

5. (UNICAMP) A preservação da biodiversidade ocupa hoje um lugar importante na agenda 

ambiental de diversos países. Qual das afirmações abaixo é correta?  

a) A diversidade de espécies diminui com o aumento da produtividade do ecossistema. 

b) A diversidade de espécies diminui com o aumento da heterogeneidade espacial do 

ecossistema. 

c) A diversidade de espécies diminui com o aumento da latitude. 

d) A diversidade de espécies em recifes de coral é a menor entre os ecossistemas 

marinhos. 
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Gabarito  
 

1. C 

2. A 

3. D 

4. a) Rotação de culturas, plantio em curvas de nível, terraceamento, plantio direto, 

adubação orgânica, implementos agrícolas mais leves, redução das queimadas, redução 

do uso de agrotóxico 

b) O principal objetivo desse desmatamento é a abertura de clareiras para a atividade 

agropecuária, extração de madeira, áreas de produção mineral, infraestrutura de 

transporte e hidroeletricidade. As principais consequências são: redução da 

biodiversidade, degradação do solo, erosão, assoreamento dos rios, alteração de 

microclima, aquecimento global, emissão de gás carbônico. 

5. C 


