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Impactos Socioambientais  
 
1. (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.    

 
 
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 irrigação da agricultura é responsável pelo consumo de mais de 2/3 de toda a 
água retirada dos rios, lagos e lençóis freáticos do mundo. Mesmo no Brasil, onde achamos que 
temos muita água, os agricultores que tentam produzir alimentos também enfrentam secas 
periódicas e uma competição crescente por água. 
MARAFON, G. J. et al. O desencanto da terra: produção de alimentos, ambiente e sociedade. Rio 

de Janeiro: Garamond, 2011. 
 
No Brasil, as técnicas de irrigação utilizadas na agricultura produziram impactos socioambientais 
como  

a) redução do custo de produção.    
b) agravamento da poluição hídrica.    
c) compactação do material do solo.    
d) aceleração da fertilização natural.    
e) redirecionamento dos cursos fluviais.    

   
 
4. (Enem 2012) O uso da água aumenta de acordo com as necessidades da população no 
mundo. Porém, diferentemente do que se possa imaginar, o aumento do consumo de água 
superou em duas vezes o crescimento populacional durante o século XX. 

TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 2009. 
 
Uma estratégia socioespacial que pode contribuir para alterar a lógica de uso da água 
apresentada no texto é a  
a) ampliação de sistemas de reutilização hídrica.    
b) expansão da irrigação por aspersão das lavouras.    
c) intensificação do controle do desmatamento de florestas.    
d) adoção de técnicas tradicionais de produção.    
e) criação de incentivos fiscais para o cultivo de produtos orgânicos.    
   
 
5. (Enem 2011) A Floresta Amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. 
Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao 
ano, na última década do século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta 
de que o maior patrimônio natural do país está sendo torrado. 

AB’SABER, A. Amazônia: do discurso à práxis. São Paulo: EdUSP, 1996. 
 
Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental 
descrito é:  

a) Expansão do Projeto Grande Carajás, com incentivos à chegada de novas empresas 
mineradoras.    

b) Difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas.    
c) Construção da rodovia Transamazônica, com o objetivo de interligar a região Norte ao 

restante do país.    
d) Criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras para os chamados povos da 

floresta.    
e) Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas 

nacionais e estrangeiras.    
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6. (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.    
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