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01. Verdadeira – A revolução verde, programa desenvolvido nas décadas de 1960/1970, objetivou tecnifi car a produção agropecuária 
em países subdesenvolvidos, aumentando a produção e a produtividade e criando a dependência tecnológica destes com os países 
desenvolvidos, estando aí, inclusa a utilização de insumos como o adubo químico.
Falsa – Embora tenha havido aumento da produtividade na agricultura, não ocorreu erradicação da fome.
Verdadeira – O uso intensivo de nitrogenados reduz o número de espécies vegetais.

 Falsa – O acumulo de nitrogênio na água resultará em eutrofi zação, com a proliferação de algas, decompositores que consomem o 
oxigênio.
Falsa – O uso do nitrogênio resulta em diminuição da biodiversidade, devido ao fenômeno da eutrofi zação.

Resposta: C

02. A fonte de energia subutilizada nos aterros sanitários é o gás metano (CH
4
) produzido pela atividade decompositora de bactérias 

anaeróbicas.

 Resposta: D

03. O conceito abrangente de sustentabilidade envolve o manejo correto dos recursos naturais (meio ambiente), a conscientização e a 
mobilização dos cidadãos na utilização dos recursos (sociedade) e a forma como se pode economizar, reciclar e reutilizar os elementos 
renováveis e não renováveis que mantém as sociedades atuais (economia).

Resposta: D

04. O gráfi co mostra que as ações humanas (antrópicas) na fl oresta amazônica causa preocupação, porque provoca mudanças climáticas, 
perda de habitat e, consequentemente, possível extinção de espécies.

Resposta: C

05. O mexilhão dourado representa elevado impacto ambiental, por ser uma espécie exótica capaz de ocupar novos nichos ecológicos e 
proliferar em ambientes onde não existem predadores naturais que possam controlar seu crescimento populacional.

Resposta: E

06. A química verde propõe o uso de reagentes menos tóxicos e produtos químicos efetivos com baixo ou nenhum impacto ambiental.

Resposta: B

07. A deriva genética favorece especiação em populações pequenas e isoladas. Esse fenômeno ocorre em consequência da fragmentação 
e degradação dos ecossistemas naturais.

Resposta: A

08. O aumento da temperatura global durante o século XX pode ser explicado pela intensifi cação da liberação de gases estufa, como o 
CO

2
, pelas indústrias.

Resposta: B

09. A redução do pH das águas marinhas pode causar danos à estrutura dos exoesqueletos calcários de moluscos e cnidários formadores 
dos recifes de coral, reduzindo o tamanho dessas populações oceânicas.

Resposta: E

10. O despejo de esgoto doméstico sem tratamento adequado em lagos e rios provoca o aumento de componentes inorgânicos como o 
nitrato e o fosfato (eutrofi zação). Estes compostos serão utilizados pelas algas que proliferam nestes locais, impedindo a entrada de 
luz para as algas no fundo. Estas irão morrer e serão decompostas por bactérias aeróbicas que diminuem a concentração de oxigênio 
dissolvido na água acarretando na morte dos organismos no ambiente aquático.

O despejo de esgoto doméstico sem tratamento adequado em lagos e rios será decomposto por bactérias aeróbicas que consomem 
o oxigênio dissolvido na água acarretando na morte de organismos aeróbios nesses ambientes. 

Resposta: D

11. A fumaça liberada pelas chaminés das fábricas e indústrias liberam gases, como óxidos de enxofre e nitrogênio, os quais se combinam 
com a água da chuva formando ácido sulfúrico e ácido nítrico. As chuvas ácidas danifi cam fl orestas, ecossistemas aquáticas e construções.

Resposta: B
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12. A eutrofi zação é o enriquecimento das águas com nutrientes orgânicos e (ou) inorgânicos. O aumento de nutrientes na água provoca 
o aumento da DBO (demanda bioquímica pelo oxigênio) e, consequentemente, a morte dos organismos aeróbicos, com a proliferação 
de microrganismos anaeróbicos forma-se o chamando “esgoto a céu aberto”.

Resposta: C

13. A) Espécie endêmica e espécie extinta. Espécie invasora e espécie nativa.
B) Sim. A palmeira do açaí é uma espécie exótica na mata atlântica. Também é uma espécie invasora por estar tomando o lugar 

ocupado pelo palmiteiro-juçara.

14. A) A mata ciliar difi culta a erosão das margens dos rios e, portanto, diminui a possibilidade da ocorrência de assoreamento e eutrofi zação 
das águas dos rios.

B) Plantas exóticas podem eliminar, por competição, a mata nativa e não cumprir seu papel de manter a qualidade dos rios, lagos e 
outras coleções de águas continentais.

C) A recuperação da mata ciliar contribui para a manutenção dos recursos e condições necessárias para a sobrevivência e reprodução 
da espécie de primata ameaçada de extinção.

15. A) O esgoto doméstico contém hormônios estrogênicos excretados da urina de mulheres que utilizam anticoncepcionais hormonais 
e outros que são tratados com métodos de reposição hormonal.

B) O bisfenol A pode acelerar o desenvolvimento sexual em meninas com idade anterior aos sete anos de idade.

16. A) Com o efeito estufa pode haver aumento de temperatura média no planeta, nos próximos anos. Esse aumento teria efeitos 
catastrófi cos: regiões temperadas poderiam tornar-se ainda mais quentes, causando prejuízos à fauna e à fl ora; parte do gelo polar 
derreteria, o que poderia elevar o nível dos oceanos, inundando cidades litorâneas e planícies.

B) A compostagem consiste em depositar camadas alternadas de lixo orgânico e terra ou folhas secas em uma vala ou recipiente, de 
modo a promover, pela ação dos microrganismos, a decomposição da matéria orgânica e a produção de um composto orgânico 
que pode ser utilizado como adubo. Em tal processo, o lixo não deve fi car exposto para se evitar a proliferação de insetos, roedores 
e outros animais prejudiciais à saúde.

17. A) A vegetação tem o papel de “segurar” o solo, impedindo seu deslizamento. As raízes das plantas são efi cientes para evitar a erosão, 
pois elas conseguem reter o excesso de água, evitando o encharcamento do solo.

B) As consequências podem ser: produção de gás metano, elevando o risco de incêndios e contribuindo para acentuar o efeito estufa; 
produção de chorume, líquido produzido pelo lixo, que pode contaminar o lençol freático; exposição do lixo à proliferação de 
insetos e roedores, aumentando a possibilidade de transmissão de diversas doenças; atração de pessoas pobres para manipular esse 
material, aumentando a possibilidade de contaminação por diversas doenças; potencialização de riscos de deslizamentos gerada 
por construção em terrenos pouco estáveis.

18. A) O dispersante aumenta a superfície relativa do petróleo facilitando o acesso de grande número de bactérias a sua fonte de 
alimentação, acelerando a degradação. 

B) Com alimento abundante bactérias crescem exponencialmente, formando grandes populações cujo metabolismo requer grande 
quantidade de oxigênio. Esse oxigênio será retirado da água gerando grandes áreas anóxicas ou Zonas Mortas.

19. A) A pirâmide de biomassa A representa as relações alimentares de um ecossistema terrestre, com a biomassa diminuindo ao longo 
dos níveis trófi cos. A pirâmide de biomassa B representa um ecossistema marinho, onde a menor biomassa dos produtores é 
compensada por sua alta taxa de reprodução, assegurando a nutrição dos consumidores primários.

B) O SO
2
 liberado na atmosfera reage com o vapor d’água produzindo ácido sulfúrico (H

2
SO

4
), o que provoca as chuvas ácidas que 

diminuem o pH do solo, assim  prejudicando o crescimento vegetal. Como os vegetais são os produtores dos ecossistemas terrestres, 
todos os demais níveis trófi cos seriam afetados.

20. O desmatamento altera o ciclo da água na Amazônia reduzindo o processo de evapotranspiração, o que acarreta diminuição da formação 
de nuvens e, consequentemente, de chuvas, podendo levar à desertifi cação. O sistema energético do país baseia-se fundamentalmente 
nas usinas hidrelétricas o que poderia, com a falta de chuvas, gerar redução no fornecimento de energia.  


