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01. As consequências desastrosas das obras de irrigação na região do Mar de Aral são até hoje sentidas na região. A desertificação com 
a consequente redução do nível do mar soma-se ao processo de salinização decorrente da enorme evaporação das águas usadas na 
irrigação e posterior acúmulo excessivo de sais nas camadas superficiais do solo.

 Resposta: B

02. Uma consequência do ciclo da água após as revoluções industriais está atrelada à redução da flora pela chuva ácida, pois com o 
aumento da emissão de poluentes na atmosfera pelas fábricas e carros nos grandes centros, acabam entrando em contato com as 
partículas de chuvas, tornando-as ácidas, que precipitam em rios, solos e montanhas, prejudicando o crescimento das vegetações e 
de animais marinhos dessas áreas.

 Resposta: A

03. A questão analisa a relação entre a preservação ambiental e a sustentabilidade de uso do recurso. Para isso, é necessária uma cooperação 
entre os municípios para estabelecer uma gestão participativa do uso do aquífero.

 Resposta: E

04. Para resolver essa questão é necessário que o aluno tenha conhecimento das obras de geração de energia que estão em andamento 
no Brasil. Em Rondônia, está sendo construída a usina hidrelétrica de Jirau, no rio Madeira; no Pará, a usina hidrelétrica de Belo Monte, 
no rio Xingu; e no Rio de Janeiro a usina nuclear Angra, no município de Angra dos Reis. Todas as três instalações provocam ampliação 
da capacidade de gerar energia e também impactos ambientais que provocam alteração nos ecossistemas locais.

 Resposta: C

05. O aquecimento global é um fenômeno antrópico onde houve uma intensificação da emissão de gases estufa. Os impactos do 
aquecimento global vai desde o derretimento das geleiras à degradação da biodiversidade.

 Resposta: A
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