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1. (Enem 2ª aplicação 2010)   
 

 
 
 
 
A maior frequência na ocorrência do 
fenômeno atmosférico apresentado 
na figura relaciona-se a  
a) concentrações urbano-industriais.    
b) episódios de queimadas 
florestais.    
c) atividades de extrativismo vegetal.    
d) índices de pobreza elevados.    
e) climas quentes e muito úmidos.    
 
 
 
 
   
 

2. (Enem 2013)   

 
 
No esquema, o problema atmosférico relacionado ao ciclo da água acentuou-se após as 
revoluções industriais. Uma consequência direta desse problema está na  
a) redução da flora.    
b) elevação das marés.    
c) erosão das encostas.    
d) laterização dos solos.    
e) fragmentação das rochas.    
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3. (Enem 2012)  A maior parte dos veículos de transporte atualmente é movida por motores a 
combustão que utilizam derivados de petróleo. Por causa disso, esse setor é o maior 
consumidor de petróleo do mundo, com altas taxas de crescimento ao longo do tempo. 
Enquanto outros setores têm obtido bons resultados na redução do consumo, os transportes 
tendem a concentrar ainda mais o uso de derivados do óleo. 
 
MURTA, A. Energia: o vício da civilização. Rio de Janeiro: Garamond, 2011 (adaptado). 
 
Um impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo setor de transporte e uma medida 
para promover a redução do seu uso, estão indicados, respectivamente, em:  
a) Aumento da poluição sonora — construção de barreiras acústicas.    
b) Incidência da chuva ácida — estatização da indústria automobilística.    
c) Derretimento das calotas polares — incentivo aos transportes de massa.    
d) Propagação de doenças respiratórias — distribuição de medicamentos gratuitos.    
e) Elevação das temperaturas médias — criminalização da emissão de gás carbônico.    
   
4. (Enem 2011)  O professor Paulo Saldiva pedala 6 km em 22 minutos de casa para o 
trabalho, todos os dias. Nunca foi atingido por um carro. Mesmo assim, é vítima diária do 
trânsito de São Paulo: a cada minuto sobre a bicicleta, seus pulmões são envenenados com 
3,3 microgramas de poluição particulada – poeira, fumaça, fuligem, partículas de metal em 
suspensão, sulfatos, nitratos, carbono, compostos orgânicos e outras substâncias nocivas. 
 
ESCOBAR, H. Sem Ar. O Estado de São Paulo. Ago. 2008. 
 
A população de uma metrópole brasileira que vive nas mesmas condições socioambientais das 
do professor citado no texto apresentará uma tendência de  
a) ampliação da taxa de fecundidade.    
b) diminuição da expectativa de vida.    
c) elevação do crescimento vegetativo.    
d) aumento na participação relativa de idosos.    
e) redução na proporção de jovens na sociedade.    
   
5. (Enem 2011)  Em 1872, Robert Angus Smith criou o termo “chuva ácida”, descrevendo 
precipitações ácidas em Manchester após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo 
demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera que, ao reagirem com compostos 
dessa camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerossóis. A chuva ácida não 
necessariamente ocorre no local poluidor, pois tais poluentes, ao serem lançados na 
atmosfera, são levados pelos ventos, podendo provocar a reação em regiões distantes. A água 
de forma pura apresenta pH 7, e, ao contatar agentes poluidores, reage modificando seu pH 
para 5,6 e até menos que isso, o que provoca reações, deixando consequências. 
 
Disponível em: http://www.brasilescola.com. Acesso em: 18 maio 2010 (adaptado). 
 
O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio 
ambiente: a chuva ácida (pluviosidade com pH baixo). Esse fenômeno tem como consequência  
a) a corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e 

acidificação dos lagos.    
b) a diminuição do aquecimento global, já que esse tipo de chuva retira poluentes da 

atmosfera.    
c) a destruição da fauna e da flora e redução de recursos hídricos, com o assoreamento dos 

rios.    
d) as enchentes, que atrapalham a vida do cidadão urbano, corroendo, em curto prazo, 

automóveis e fios de cobre da rede elétrica.    
e) a degradação da terra nas regiões semiáridas, localizadas, em sua maioria, no Nordeste do 

nosso país.    
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6. (Enem 2009)  Umidade relativa do ar é o termo usado para descrever a quantidade de vapor 

de água contido na atmosfera. Ela é definida pela razão entre o conteúdo real de umidade de 

uma parcela de ar e a quantidade de umidade que a mesma parcela de ar pode armazenar na 

mesma temperatura e pressão quando está saturada de vapor, isto é, com 100% de umidade 

relativa. O gráfico representa a relação entre a umidade relativa do ar e sua temperatura ao 

longo de um período de 24 horas em um determinado local. 

 

 

 

Considerando-se as informações do texto e do gráfico, conclui-se que  

a) a insolação é um fator que provoca variação da umidade relativa do ar.    
b) o ar vai adquirindo maior quantidade de vapor de água à medida que se aquece.    
c) a presença de umidade relativa do ar é diretamente proporcional à temperatura do ar.    
d) a umidade relativa do ar indica, em termos absolutos, a quantidade de vapor de água 

existente na atmosfera.    
e) a variação da umidade do ar se verifica no verão, e não no inverno, quando as temperaturas 

permanecem baixas.    
   
7. (Enem 2006)  As florestas tropicais úmidas contribuem muito para a manutenção da vida no 
planeta, por meio do chamado sequestro de carbono atmosférico. Resultados de observações 
sucessivas, nas últimas décadas, indicam que a floresta amazônica é capaz de absorver até 
300 milhões de toneladas de carbono por ano. Conclui-se, portanto, que as florestas exercem 
importante papel no controle  
a) das chuvas ácidas, que decorrem da liberação, na atmosfera, do dióxido de carbono 

resultante dos desmatamentos por queimadas.    
b) das inversões térmicas, causadas pelo acúmulo de dióxido de carbono resultante da não-

dispersão dos poluentes para as regiões mais altas da atmosfera.    
c) da destruição da camada de ozônio, causada pela liberação, na atmosfera, do dióxido de 

carbono contido nos gases do grupo dos clorofluorcarbonos.    
d) do efeito estufa provocado pelo acúmulo de carbono na atmosfera, resultante da queima de 

combustíveis fósseis, como carvão mineral e petróleo.    
e) da eutrofização das águas, decorrente da dissolução, nos rios, do excesso de dióxido de 

carbono presente na atmosfera.    
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8. (Enem 2006)  Com base em projeções realizadas por especialistas, prevê-se, para o fim do 
século XXI, aumento de temperatura média, no planeta, entre 1,4°C e 5,8°C. Como 
consequência desse aquecimento, possivelmente o clima será mais quente e mais úmido bem 
como ocorrerão mais enchentes em algumas áreas e secas crônicas em outras. O 
aquecimento também provocará o desaparecimento de algumas geleiras, o que acarretará o 
aumento do nível dos oceanos e a inundação de certas áreas litorâneas. 
As mudanças climáticas previstas para o fim do século XXI  
a) provocarão a redução das taxas de evaporação e de condensação do ciclo da água.    
b) poderão interferir nos processos do ciclo da água que envolvem mudanças de estado físico.    
c) promoverão o aumento da disponibilidade de alimento das espécies marinhas.    
d) induzirão o aumento dos mananciais, o que solucionará os problemas de falta de água no 

planeta.    
e) causarão o aumento do volume de todos os cursos de água, o que minimizará os efeitos da 

poluição aquática.    
   
9. (Enem 2006)  A poluição ambiental tornou-se grave problema a ser enfrentado pelo mundo 
contemporâneo. No gráfico seguinte, alguns países estão agrupados de acordo com as 

respectivas emissões médias anuais de 2CO  'per capita'. 

 

Considerando as características dos países citados, bem como as emissões médias anuais de 

2CO 'per capita' indicadas no gráfico, assinale a opção correta.   

a) O ķndice de emissćo de 2CO 'per capita' dos paķses da Unićo Europeia se equipara ao de 

alguns paķses emergentes.    
b) A China lança, em média, mais 2CO per capita na atmosfera que os EUA.    

c) A soma das emissões de 2CO per capita de Brasil, Índia e Indonésia é maior que o total 

lançado pelos EUA.    
d) A emissão de 2CO é tanto maior quanto menos desenvolvido é o país.    

e) A média de lançamento de 2CO em regiões e países desenvolvidos é superior a 15 

toneladas por pessoa ao ano.    
   
10. (Enem 2006)  Chuva ácida é o termo utilizado para designar precipitações com valores de 
pH inferiores a 5,6. As principais substâncias que contribuem para esse processo são os 
óxidos de nitrogênio e de enxofre provenientes da queima de combustíveis fósseis e, também, 
de fontes naturais. Os problemas causados pela chuva ácida ultrapassam fronteiras políticas 
regionais e nacionais. A amplitude geográfica dos efeitos da chuva ácida está relacionada 
principalmente com  
a) a circulação atmosférica e a quantidade de fontes emissoras de óxidos de nitrogênio e de 

enxofre.    
b) a quantidade de fontes emissoras de óxidos de nitrogênio e de enxofre e a rede hidrográfica.    
c) a topografia do local das fontes emissoras de óxidos de nitrogênio e de enxofre e o nível dos 

lençóis freáticos.    
d) a quantidade de fontes emissoras de óxidos de nitrogênio e de enxofre e o nível dos lençóis 

freáticos.    
e) a rede hidrográfica e a circulação atmosférica.    
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11. (Enem cancelado 2009)  O ecossistema urbano é criado pelo homem e consome energia 
produzida por ecossistemas naturais, alocando-a segundo seus próprios interesses. 
Caracteriza-se por um elevado consumo de energia, tanto somática (aquela que chega às 
populações pela cadeia alimentar), quanto extrassomática (aquela que chega pelo 
aproveitamento de combustíveis), principalmente após o advento da tecnologia de ponta. Cada 
vez mais aumenta o uso de energia extrassomática nas cidades, o que ocasiona a produção de 
seu subproduto, a poluição. A poluição urbana mais característica é a poluição do ar. 
 
Almanaque Brasil Socioambiental. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2008. 
 
Os efeitos da poluição atmosférica podem ser agravados pela inversão térmica, processo que 
ocorre muito no sul do Brasil e em São Paulo. Esse processo pode ser definido como  
a) processo no qual a temperatura do ar se apresenta inversamente proporcional à umidade 

relativa do ar, ou seja, ar frio e úmido ou ar quente e seco.    
b) precipitações de gotas d’água (chuva ou neblina) com elevada temperatura e carregadas 

com ácidos nítrico e sulfúrico, resultado da poluição atmosférica.    
c) inversão da proteção contra os raios ultravioleta provenientes do Sol, a partir da camada 

mais fria da atmosfera, que esquenta e amplia os raios.    
d) fenômeno em que o ar fica estagnado sobre um local por um período de tempo e não há 

formação de ventos e correntes ascendentes na atmosfera.    
e) fenômeno no qual os gases presentes na atmosfera permitem a passagem da luz solar, mas 

bloqueiam a irradiação do calor da Terra, impedindo-o de voltar ao espaço.    
   
12. (Enem PPL 2015)  TEXTO I 
 
Os problemas ambientais são consequência direta da intervenção humana nos diferentes 
ecossistemas da Terra, causando desequilíbrios no meio ambiente e comprometendo a 
qualidade de vida. 
Disponível em: www.repository.utl.pt. Acesso em: 29 jul. 2012. 
 
 
TEXTO II 
 

 
 
As imagens representam as geleiras da Groenlândia, que sofreram e sofrem impactos, 
resultantes do(a)  
a) ilha de calor.    
b) chuva ácida.    
c) erosão eólica.    
d) inversão térmica.    
e) aquecimento global.    
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13. (G1 - cps 2008)  Sabe-se que os parques públicos nas grandes cidades funcionam como 

importantes locais de lazer, entre outros motivos pela qualidade de suas condições 

microclimáticas: em geral, pode-se encontrar ali um ar mais úmido e com temperaturas mais 

amenas em relação ao resto da cidade. O esquema gráfico a seguir representa a variação de 

temperaturas do ar numa certa hora do dia, típica das grandes cidades. 

 

Esse fenômeno climático, típico das grandes cidades, é conhecido como  

a) aquecimento global.    
b) ilhas de calor.    
c) inversões térmicas.    
d) buraco na camada de ozônio.    
e) frentes quentes e frentes frias.    
   
14. (Ufc 2006)  Apesar das divergências científicas, para a maioria dos estudiosos do clima, os 

processos ligados à dinâmica socioespacial podem, cada vez mais, produzir mudanças 

climáticas significativas em dimensão planetária. De acordo com o posicionamento da maioria, 

é possível afirmar, de modo correto, que essas mudanças:   

a) ocasionaram o aumento da temperatura e a elevação do nível do mar, o suficiente para 
gerar a "tsunami", ocorrida no ano de 2004 na Indonésia.     

b) dentre as suas principais consequências, pode-se apontar o efeito estufa, o aumento do 
buraco na camada de ozônio e a poluição atmosférica.     

c) as variações globais de temperatura e de pluviosidade vêm sendo constantes, manifestando-
se em ciclos anuais de aquecimento, glaciações e inundações.    

d) em escala local, as suas principais causas são o aquecimento do clima da Terra, o aumento 
da temperatura dos oceanos e mares e o derretimento das geleiras.    

e) o aquecimento do planeta, fruto da emissão acentuada de gases poluentes, é uma nova 
realidade que a Terra passou a enfrentar, a partir da Revolução Industrial.    

   
15. (Ufms 2005)  Devido à localização geográfica tropical do Brasil, a grande incidência de 

raios ultravioleta (também chamados UVA e UVB) representa de alto risco a extremo risco à 

saúde humana (dados da Organização Mundial da Saúde - OMS ). Os raios UVB representam 

apenas 7% da radiação emitida pelo Sol sobre a Terra, porém são os mais agressivos. 

Assinale a alternativa correta sobre os raios ultravioleta.  

a)  Com o passar dos anos, a auto-recomposição da camada de Ozônio ameniza a excessiva 
exposição aos raios UVA, que podem causar catarata.    

b)  Os raios UVB, mais agressivos, podem causar câncer de pele, inclusive o melanoma.    
c)  Quanto mais branca a pele, devido ao seu maior albedo, mais os raios ultravioletas são 

refletidos, podendo esses indivíduos ficar mais tempo expostos ao sol, sem risco para a sua 
saúde.    

d)  Devido ao grande poder de refletância dos raios solares pela areia branca da praia, essa é 
a área onde menos se queima, em comparação com a piscina, a montanha e o campo.    

e)  Constata-se a diminuição da intensidade dos raios ultravioletas com a diminuição da 
latitude.    



PROF. BRUNO QUEIROZ 
GEOGRAFIA 

DETERMINANTE PRÉ-VESTIBULAR 
 
 
16. (Ufv 2005)  Analise o mapa a seguir, que mostra o consumo de clorofluorcarbono (CFC), 

gás utilizado em alguns aparelhos e produtos com spray, prejudicial à camada de ozônio. 

 

Consumo de CFC: Principais Responsáveis 

 

 (CARVALHO, M. B. de; SANTOS, D.; PEREIRA, D. A. C. "Geografia Ciência do 

Espaço: espaços mundiais". São Paulo: Atual, 1998. Adaptado.) 

 

Com base na análise do mapa, assinale a alternativa CORRETA:  

a)  As regiões com menor consumo apresentam elevado nível socioeconômico.    
b)  O consumo está concentrado nas áreas de maior desenvolvimento econômico.    
c)  As regiões com maior consumo não investem em tecnologias que reduzam a emissão do 

gás.    
d)  Os países do continente africano são os principais consumidores deste gás.    
e)  O baixo consumo do gás no Brasil está relacionado ao impedimento legal de sua emissão.    
   
17. (Fgv 2004)  "Fenômeno de origem complexa e ainda obscura. Suspeita-se de um 

componente antropogênico, quantificado pelo aumento da concentração na atmosfera de 

gases, como o CO2, da queima de combustíveis fósseis, além da emissão espontânea de 

metano no processo digestivo de vários mamíferos." 

 Fonte: "Folha de S. Paulo", Mais, 21/09/2003, p. 5. 

 

O texto refere-se ao problema:  

a) do aquecimento global.    
b) do buraco na camada de ozônio.    
c) das chuvas ácidas.    
d) das correntes marítimas.    
e) das ilhas de calor.    
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18. (Pucpr 2004)  Leia com atenção o texto a seguir: 

 

"Sobre as cidades paira uma 'abóbada climática' própria, dentro da qual as propriedades do 

conteúdo, temperatura, umidade e vento atmosféricos distinguem-se de certa forma do clima 

regional dominante. Em grandes cidades, com um milhão de habitantes ou mais, o clima 

alterado paira de 50 a 300 metros acima do solo e se estende dezenas de quilômetros a 

barlavento." 

 (DREW, David. "Processos interativos homem - meio ambiente". Rio de Janeiro: 

Bertrand-Brasil, 1989.) 

 

Em relação ao fenômeno tratado no texto, assinale a alternativa correta:  

a) O fenômeno referido no texto tem abrangência planetária: trata-se do "aquecimento global", 
que se manifesta pelo aumento das temperaturas médias dos diferentes locais da Terra, 
devido sobretudo ao crescimento da industrialização, à circulação dos meios de transporte e 
às queimadas nas florestas tropicais.    

b) As alterações da atmosfera urbana mencionadas no texto são decorrentes da desintegração 
de parte da camada de ozônio situada especificamente sobre as metrópoles mundiais.    

c) O fenômeno tratado no texto diz respeito à formação de uma zona anticiclonal na atmosfera 
das grandes cidades, a partir de onde se deslocam massas de ar que seguem para zonas de 
menor pressão atmosférica.    

d) A "abóbada climática" mencionada no texto independe de se situar sobre área urbana ou 
rural, pois ela se forma de acordo com o deslocamento dos ventos.    

e) O fenômeno ao qual o texto se refere é a "ilha de calor", próprio das grandes cidades e que 
é originado principalmente pela presença de indústrias, pela frota de veículos e pela 
impermeabilização do solo urbano, de modo que a temperatura numa metrópole tende a 
aumentar à medida que nos afastamos dos bairros mais arborizados e nos dirigimos ao 
centro da cidade.    

   
19. (Ufmg 2000)  Analise os fluxogramas I e II, relativos a processos de mudanças climáticas 

globais.  

 

A partir dessa análise, é INCORRETO afirmar que os dois fluxogramas  

a) comprovam a ocorrência de alterações que, agindo simultaneamente na atmosfera, levam a 
resultados opostos.    

b) contemplam os efeitos resultantes do desmatamento, da rarefação da camada de ozônio e 
das chuvas ácidas sobre o clima regional.    

c) demonstram que as atividades humanas levam a alterações na composição química da 
atmosfera, o que, por sua vez, implica mudanças no comportamento energético.    

d) dificultam, quando analisados em conjunto, a possibilidade de se chegar a conclusões 
simples sobre o aquecimento global.    

   
 

 



PROF. BRUNO QUEIROZ 
GEOGRAFIA 

DETERMINANTE PRÉ-VESTIBULAR 
 
 
20. (Fei 1996)  A redução da camada de ozônio, gás que tem a função de filtrar os raios 

ultravioletas, vêm preocupando os cientistas e ambientalistas do mundo. Sobre o assunto, é 

incorreto afirmar:  

a) Os países mais pobres não influem na diminuição da camada de ozônio.    
b) A presença da camada de ozônio é fundamental para a manutenção da vida na Terra.    
c) Os gases compostos por clorofluorcarbonos (CFCs) são os grandes responsáveis pela 

diminuição da camada de ozônio.    
d) Os países industrializados são os maiores responsáveis pela emissão de gases que 

destroem a camada de ozônio.    
e) Em 1982 cientistas descobriram um buraco na camada de ozônio sobre a Antártida.    
   
21. (Espm 2012)  Analise as proposições: 
 
I. O efeito estufa é potencializado por uma camada de gases poluentes que interferem na 

reflexão de albedo. 
II. O Protocolo de Montreal focou na emissão de CO2 e na amenização do aquecimento global. 
III. O Protocolo de Kyoto teve como meta conter a emissão de CFC na atmosfera, principal gás 

no processo de aquecimento global. 
IV. Consenso entre os estudiosos do assunto, o aquecimento global e as mudanças climáticas 

tornaram-se unanimidade, daí a convergência das pesquisas ambientais. 
 
Está (ão) correta (s):  
a) Apenas I    
b) I e II    
c) II e III    
d) I e IV    
e) II, III e IV    
   
22. (Pucsp 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) Protocolo de Montreal, no qual os países membros se comprometeram com a redução 
gradual do uso do gás clorofluorcarbono.    

b) Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, em que foi emitido relatório afirmando 
que a ação do homem poderia estar causando o efeito estufa.    

c) ECO 92, no Rio de Janeiro, na qual os países se comprometeram a reduzir voluntariamente 
a emissão de gases causadores do 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) Convenção da Basiléia, na qual foram discutidos a comercialização e o depósito de 
substâncias tóxicas que podem poluir a atmosfera.    
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23. (Fgvrj 2012)  A próxima conferência internacional do clima, em Durban, na África do Sul, 
centrará seu foco no destino do Protocolo de Kyoto. [...] Se não for renovado, expira em 2012. 
Durban é a última oportunidade de salvar Kyoto. Sem ele, desaparece o único acordo climático 
internacional que existe. A decisão tem dia marcado: 9 de dezembro. É quando termina a CoP-
17, o encontro anual que reúne negociadores do mundo todo para discutir um acordo climático 
internacional, desta vez, na África do Sul. 
 
http://clippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2011/8/10/futuro-do-protocolo-de-
kyoto-sera-prioridade-nacupula- do-clima/?searchterm=Clima%20Kyoto 
 
Sobre o Protocolo de Kyoto, mencionado na reportagem, assinale a alternativa correta:  
a) Afirma o princípio da responsabilidade comum, estabelecendo metas de redução obrigatória 

das emissões de gases de efeito estufa para todos os países signatários.    
b) Não foi ratificado pelos Estados Unidos, um dos maiores emissores de gases de efeito 

estufa do mundo.    
c) Criou um sistema de comércio de créditos de carbono válido apenas entre os países 

industrializados: o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.    
d) Entrou em vigor em 2008, quando ocorreu a adesão de dois países que figuram entre os 

maiores emissores de poluentes: a Índia e a China.    
e) Considera apenas os níveis atuais de emissão, eximindo os países industrializados da 

responsabilidade sobre o estoque de gases estufa presente na atmosfera.    
   
24. (Unifesp 2008)  O Protocolo de Kyoto consagrou o princípio da responsabilidade comum, 

porém, diferenciada, que definiu que  

a) todos os países devem reduzir emissões de gases estufa, mas aqueles que emitiram mais 
no passado devem reduzilas antes que os demais.    

b) os países ricos devem deixar de emitir gases estufa, para que sejam estabelecidas metas de 
crescimento econômico dos países pobres.    

c) todos os países são responsáveis pelo aquecimento global, porém, apenas os países de 
renda baixa podem vender créditos de carbono.    

d) todos os países devem reduzir a mesma quantidade de gases estufa até 2012, menos os de 
industrialização tardia.    

e) os países ricos não precisam reduzir as emissões de gases estufa e podem comprar créditos 
de carbono de países pobres.    

   
25. (Fgv 2006)  O Protocolo de Kyoto tem como objetivo reduzir, até 2012, a emissão de 

gases-estufa em 5,2%, considerando os níveis de 1990. Embora seja uma iniciativa 

internacional oportuna do ponto de vista ambiental, apresenta alguns pontos fracos que podem 

comprometer seu êxito. Assinale a alternativa que melhor exprime tais fragilidades do 

Protocolo.  

a) Trata diferentemente países industrializados e não-industrializados quanto às respectivas 
cotas de emissão.    

b) Não recebeu a adesão dos EUA, maiores poluidores mundiais, nem incluiu a China entre os 
responsáveis pela redução das emissões.    

c) Desconsidera o papel do vapor d'água, que contribui com mais de 60% do efeito estufa, e o 
volume de CO2 liberado pelas florestas tropicais.    

d) Não contempla fenômenos altamente impactantes, como as grandes erupções vulcânicas 
que emitem material particulado e gases bloqueadores da radiação de onda longa.    

e) Ignora a diferente distribuição de terras e águas entre os dois hemisférios e sua 
consequência para o processo de aquecimento global.    
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26. (Mackenzie 2013)  “A neblina começou a se dissipar, em Porto Alegre, apenas ao meio-dia. 
A cerração prejudicou as atividades do Aeroporto Internacional Salgado Filho com atrasos e 
cancelamentos de voos. (...)”. Veja, na ilustração, a temperatura registrada hoje às nove da 
manhã em diferentes níveis da atmosfera sobre a cidade de Porto Alegre. 
 

 
 
Em consequência da neblina, a temperatura se manteve baixa na capital gaúcha durante toda 
a manhã. “Ao meio-dia, os termômetros indicavam 11,2ºC no Jardim Botânico.” 
(Boletim coletado do sítio Met Sul Meteorologia, no dia 23/09/2012). 
 
De acordo com as informações do texto e da ilustração, está correto afirmar que o fenômeno 
meteorológico a que se refere é  
a) Aquecimento Global    
b) El Niño    
c) La Niña    
d) Inversão Térmica    
e) Frente Fria    
   
27. (Ufsj 2013)  “As metrópoles são o ambiente que mais expressa a intervenção humana no 
meio natural. Nelas, a retirada da vegetação, a movimentação de massas de terra, as 
edificações, a canalização de rios, a produção de calor e o lançamento de poluentes na 
atmosfera e nos cursos d'água geram múltiplos efeitos sobre todos os aspectos do ambiente” 
 
MAGNOLLI, Demétrio. Geografia: a construção do mundo – Geografia Geral e do Brasil. 
Moderna. São Paulo, 2005. p.484 
 
Sobre o meio ambiente urbano nas grandes metrópoles, é INCORRETO afirmar que  
a) no verão ocorre a Inversão Térmica, fenômeno que concentra a poluição nas camadas mais 

elevadas da atmosfera.    
b) a elevada absorção do calor pelas superfícies revestidas com cimento e asfalto é uma das 

causas da Ilha de Calor.    
c) em lixões expostos à ação das chuvas ocorre a contaminação de lençóis freáticos por 

chorume.    
d) a impermeabilização do solo pelo asfalto e o lixo jogado nas vias públicas contribuem para a 

ocorrência de enchentes.    
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28. (Unioeste 2012)  Sabe-se que a ação antrópica desencadeia desequilíbrios ambientais 
diversos. Um dos problemas ambientais mais sentidos pela população mundial é a poluição 
atmosférica, que atinge de forma mais significativa a população das grandes cidades. Com 
relação ao clima urbano, assinale a alternativa correta.  
a) As chuvas ácidas ocorrem em todo o globo de forma ampla e constituem um grande 

problema para o desenvolvimento da agricultura da maioria dos países.    
b) Há o desenvolvimento de ilhas de calor na maioria das grandes cidades, devido ao 

asfaltamento das vias públicas, concentração de concreto, queima de combustíveis fósseis, 
diminuição da velocidade do vento em decorrência de prédios, etc.    

c) Ocorre a inversão térmica, que piora a qualidade do ar em quase todas as grandes cidades 
do mundo durante seu período de verão, já que ela não depende de condições físicas 
específicas para ocorrer.    

d) Há uma diminuição da precipitação nas cidades, uma vez que não há grandes áreas com 
presença de água para que ocorra a evaporação.    

e) Durante o período em que ocorre a inversão térmica nas cidades há uma intensa troca de ar 
entre as camadas inferiores e superiores, liberando os poluentes acumulados pela queima 
de combustíveis fósseis.    

   
29. (Unicamp simulado 2011)  A poluição nos grandes centros urbanos, como Curitiba, pode 
causar determinadas doenças como rinite, alergias, asma, problemas de pele e cabelo. 
Pessoas sensíveis às partículas em suspensão no ar podem desenvolver tais doenças ao 
respirar o ar poluído dos grandes centros. 
Durante todo o ano essas doenças podem acontecer, mas é no inverno que ficam mais 
acentuadas. 
 
(Adaptado de Jornal do Estado, Curitiba, 01/06/2009.) 
 
Durante o inverno, em Curitiba, é comum a ação da Massa Polar Atlântica, que facilita a 
ocorrência de problemas respiratórios, pois  
a) aumenta a umidade relativa do ar e promove a inversão térmica, o que provoca a 

concentração de poluentes nas partes altas da cidade.    
b) aumenta a umidade relativa do ar e promove a inversão térmica, o que provoca a 

concentração de poluentes próximo da superfície do solo.    
c) reduz a umidade relativa do ar e promove um maior aquecimento da parte central da cidade, 

se comparado à periferia, o que concentra os poluentes.    
d) reduz a umidade relativa do ar e promove a inversão térmica, o que provoca a concentração 

de poluentes próximos da superfície do solo.    
   
30. (Fgv 2011)  A Lei do Clima, uma lei ambiental municipal de São Paulo recentemente 
aprovada, previa, entre outras ações, que, a cada ano, 10% da frota de ônibus passasse a 
utilizar biocombustíveis (etanol ou biodiesel) em substituição aos movidos a combustíveis 
fósseis. No entanto, os novos ônibus adquiridos pela Prefeitura, desde então, continuam sendo 
movidos a diesel, (Folha de S. Paulo, 16/06/2010, p.C1), o que afeta o meio ambiente e a 
sociedade de diferentes formas. 
 
Assinale a alternativa que não descreve uma consequência da queima de combustíveis 
fósseis.  
a) Chuva ácida    
b) Efeito estufa    
c) Poluição atmosférica    
d) Doenças respiratórias    
e) Inversão térmica    
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Gabarito:   
 
1: [A] 
2: [A] 
3: [C] 
4: [B] 
5: [A] 
6: [A] 
7: [D] 
8: [B] 
9: [A] 
10: [A] 
11: [D] 

12: [E] 
13: [B]   
14: [E]   
15: [B]   
16: [B]   
17: [A]   
18: [E]   
19: [B]   
20: [A]   
21: [A] 
22: [D]   
23: [B] 
24: [A]   
25: [B]   
26: [D] 
27: [A] 
28: [B] 
29: [D] 
30: [E] 

  
 


