


2 - 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 idéia 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. 
b) II e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) I, II e IV. 
 
3 - (Enem 2009)  

 

Observe a charge acima sobre o aquecimento global. 



 

Reunindo-se as informações contidas nas duas charges, infere-se que 
 
a) os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões que os caracterizem. 
b) as intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas que em outras 
partes do globo. 
c) o processo de aquecimento global será detido com a eliminação das queimadas. 
d) a destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento da 
temperatura em locais distantes como os polos. 
e) os parâmetros climáticos modificados pelo homem afetam todo o planeta, mas 
os processos naturais têm alcance regional. 
 
4 - (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 ºC e 
5,8 ºC. 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. 



 
5 - Os animais da Amazônia estão sofrendo com o desmatamento e com as 
queimadas, provocados pela ação humana. A derrubada das árvores pode fazer 
com que a fina camada de matéria orgânica em decomposição (húmus) seja lavada 
pelas águas das constantes chuvas que caem na região. 
(J. Laurence, Biologia.) 
O contido no texto justifica-se, uma vez que: 
a) a reciclagem da matéria orgânica no solo amazônico é muito lenta e necessita do 
sombreamento da floresta para ocorrer. 
b) o solo da Amazônia é pobre, sendo que a maior parte dos nutrientes que 
sustenta a floresta é trazida pela água da chuva. 
c) as queimadas, além de destruírem os animais e as plantas, destroem, também, 
a fertilidade do solo amazônico, originalmente rico em nutrientes e minerais. 
d) mesmo com a elevada fertilidade do solo amazônico, próprio para a prática 
agrícola, as queimadas destroem a maior riqueza da Amazônia, sua biodiversidade. 
e) o que torna o solo da Amazônia fértil é a decomposição da matéria orgânica 
proveniente da própria floresta, feita por muitos decompositores existentes no solo. 
 
 
Gabarito 
1 – D 
2 – B 
3 – D 
4 – B 
5 – E  
 
 


