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1 - Um dos eventos climáticos naturais que vêm sendo intensificados pelas práticas antrópicas, causando, 
assim, a problemática relacionada ao aquecimento global, é: 
a) a formação das ilhas de calor urbanas. 
b) a inversão térmica e concentração de poluentes. 
c) a manifestação do efeito estufa. 
d) o buraco na camada de ozônio. 
e) o recongelamento das calotas polares. 
 
2 - O crescimento precipitado das cidades em decorrência do acelerado desenvolvimento tecnológico da 
segunda metade do século XX produziu um espaço urbano cada vez mais fragmentado, caracterizado 
pelas desigualdades e segregação espacial, subemprego e submoradia, violência urbana e graves 
problemas ambientais. 
 
Sobre os problemas socioambientais nos espaços urbano-industriais, é correto afirmar que: 
 
a) os resíduos domésticos e industriais aliados aos numerosos espaços marginalizados, problemas de 
transportes, poluição da água e do solo, bem como os conflitos sociais, são grandes desafios das cidades 
na atualidade. 
b) as ações antrópicas, em particular, as atividades ligadas ao desenvolvimento industrial e urbano, têm 
comprometido a qualidade das águas superficiais, sem, contudo, alcançar os depósitos subterrâneos. 
c) os conflitos sociais existentes no espaço urbano mundial estão associados à ampliação de políticas 
públicas para melhoria de infraestrutura que provocou o deslocamento de milhões de pessoas do campo 
para a cidade. 
d) a violência urbana, problema agravado nos últimos anos, está associada à má distribuição de renda, à 
livre comercialização de armas de fogo e à cultura armamentista existente na maioria dos países 
europeus. 
e) a chuva ácida ocorrida nos países ricos industrializados apresenta como consequências a destruição da 
cobertura vegetal e a alteração das águas, embora favoreça a fertilização dos solos agricultáveis. 
 
3 - Desertificação ameaça 2 bilhões, diz ONU 
 
Relatório divulgado por órgão das Nações Unidas revela riscos de seca no mundo todo. Problema afeta 
tanto a África quanto regiões europeias, como a Espanha. 
G1, Ciência e Saúde. Disponível em: <G1.Notícias>. Acesso em: 23 jan. 2015. 
 
No Brasil, as regiões brasileiras que mais sofrem com a desertificação são: 
 
a) Centro-Oeste e Norte 
b) Sudeste e Sul 
c) Nordeste e Sul 
d) Nordeste e Sudeste 
e) Norte e Sudeste 
 
4 - No presente, observa-se crescente atenção aos efeitos da atividade humana, em diferentes áreas, 
sobre o meio ambiente, sendo constante, nos fóruns internacionais e nas instâncias nacionais, a referência 
à sustentabilidade como princípio orientador de ações e propostas que deles emanam. A sustentabilidade 
explica-se pela:  
a) incapacidade de se manter uma atividade econômica ao longo do tempo sem causar danos ao meio 
ambiente. 
b) incompatibilidade entre crescimento econômico acelerado e preservação de recursos naturais e de 
fontes não renováveis de energia. 
c) interação de todas as dimensões do bem-estar humano com o crescimento econômico, sem a 
preocupação com a conservação dos recursos naturais que estivera presente desde a Antiguidade. 
d) proteção da biodiversidade em face das ameaças de destruição que sofrem as florestas tropicais devido 
ao avanço de atividades como a mineração, a monocultura, o tráfico de madeira e de espécies selvagens.  



e) necessidade de se satisfazer as demandas atuais colocadas pelo desenvolvimento sem comprometer a 
capacidade de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades nos campos econômico, social e 
ambiental. 
 
5 - A respeito da conservação e da preservação do meio ambiente, foram apresentadas as proposições 
seguintes. 
 
I. Conservar, ou conservação dos recursos naturais  significa não aproveitar, isto é, guardar ou preservar. 
II. A ideia de preservar normalmente implica tombar ou estabelecer um patrimônio cultural-ecológico.  
III. A questão ambiental era mais importante, em nível internacional, durante a ordem bipolar, de 1945 a 
1991. 
IV. A biodiversidade é um assunto que ganhou crescente destaque nas discussões ambientais a partir da 
Terceira Revolução Industrial. 
Estão corretas as proposições: 
a) I e IV, apenas. 
b) II e IV, apenas. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) I, II e IV. 
 
6 - Problemas Ambientais: O meio ambiente urbano dos países ricos apresenta problemas ambientais que 
mobilizam a sociedade civil desses países. Esses problemas decorrem: 
a) do consumismo aliado à grande produção de mercadorias. 
b) da vasta produção de lixo oriundo de embalagens de material plástico. 
c) do uso intenso de propaganda interferindo no efeito visual dos sítios urbanos. 
d) do uso dos produtos descartáveis articulados ao modismo veiculado pela mídia. 
e) do incentivo do poder público para a instalação de estabelecimentos industriais. 
 
7 - Leia o texto a seguir. 
 
Corrida contra o relógio 
silicone contra a gravidade 
dedo no gatilho, velocidade 
quem mente antes diz a verdade 
satisfação garantida 
obsolescência programada 
eles ganham a corrida antes mesmo da largada 
 
Eles querem te vender, eles querem te comprar 
querem te matar, à sede... eles querem te sedar 
quem são eles? 
quem eles pensam que são? 
Vender... Comprar... Vedar os olhos 
jogar a rede contra a parede 
querem te deixar com sede 
não querem nos deixar pensar 
quem são eles? 
quem eles pensam que são? 
 
(Disponível em: . Acesso em: 10 out. 2013.) 
 
O texto chama a atenção para a obsolescência programada, um fato que ocorre no mundo desde o início 
do século passado, com impactos cada vez mais significativos nos últimos 30 anos. 
 
a) Explique obsolescência e o porquê de ser definida como programada. 
 
b) Cite um exemplo da obsolescência programada, apontando sua consequência sobre o cidadão e o meio 
ambiente. 
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