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Impactos Ambientais 

 
1. (UECE) “A questão ambiental deve ser compreendida como um produto da intervenção da so-
ciedade sobre a natureza. Diz respeito não apenas a problemas relacionados à natureza, mas às 
problemáticas decorrentes da ação social”.  

RODRIGUES, Arlete Moysés. Produção do e no espaço - problemática ambiental urbana.  
Ed. Hucitec, 1998, p.8. 

A partir do excerto acima, pode-se concluir corretamente que os problemas ambientais globais 
residem.  

a) na forma como o homem em sociedade apropria-se da natureza. 
b) nas relações de consumo e não nas relações de produção. 
c) principalmente na forma de exploração dos recursos naturais não renováveis. 
d) apenas nas relações de produção, porque estas não têm vinculação com o consumo. 

 
 
2. (UFMT) Relatório ambiental de 2010 da ONU calcula que 50 milhões de toneladas de produtos 
descartáveis e altamente tóxicos são produzidas anualmente. Oriundos principalmente dos Esta-
dos Unidos e da Europa, esses produtos descartados são levados, sobretudo, para a Ásia e a 
África, onde rendem dinheiro, mas geram inúmeros problemas de saúde. A obsolescência pro-
gramada virou regra nesses produtos: nos anos 90 a sua vida média era de quatro anos, hoje, é 
de apenas um ano e meio.  

(Veja, dezembro de 2011. Adaptado.) 
O texto refere-se a um dos problemas ambientais de mais rápido crescimento no mundo, o do lixo 
que contém 

a) garrafas pet. 
b) derivados do petróleo. 
c) plásticos. 
d) eletrônicos. 
e) latas de alumínio. 
 

 
3. (ENEM-2009) O homem construiu sua história por meio do constante processo de ocupação e 
transformação do espaço natural. Na verdade, o que variou, nos diversos momentos da experiên-
cia humana, foi a intensidade dessa exploração. Uma das consequências que pode ser atribuída 
à crescente intensificação da exploração de recursos naturais, facilitada pelo desenvolvimento 
tecnológico ao longo da história, é: 

a) a diminuição do comércio entre países e regiões, que se tornaram autossuficientes na 
produção de bens e serviços.  
b) a ocorrência de desastres ambientais de grandes proporções, como no caso de der-
ramamento de óleo por navios petroleiros.  
c) a melhora generalizada das condições de vida da população mundial, a partir da elimi-
nação das desigualdades econômicas na atualidade.  
d) o desmatamento, que eliminou grandes extensões de diversos biomas improdutivos, 
cujas áreas passaram a ser ocupadas por centros industriais modernos.  
e) o aumento demográfico mundial, sobretudo nos países mais desenvolvidos, que 
apresentam altas taxas de crescimento vegetativo. 
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4. (ENEM-2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 glo-
bo. 
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. 
 
 
5. “O aquecimento global já começou? Sim, pois já se observa o aumento de temperatura do pla-
neta. Os anos de 1995 a 2006 ficaram entre os 12 anos mais quentes já registrados desde 1850. 
No século XXI (2001-2005), a temperatura aumentou em média 0.7ºC em relação a 1850-1899. 
Este aumento de 0.7 graus centígrados que já ocorreu pode parecer pouco, mas estão sendo ob-
servados efeitos importantes causados por ele, tais como derretimento de geleiras, aumento no 
nível do mar, alterações em alguns ciclos de plantas e animais, entre muitos outros. Não só houve 
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o aumento da temperatura média global do ar, como também dos oceanos – o que tem nos últi-
mos anos contribuído para a elevação do nível do mar”. 

(IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Disponível em: IPAM.org). 
Entre os elementos que possivelmente estão relacionados com o aquecimento global, podemos 
EXCETUAR: 

a) Emissão de gases poluentes na atmosfera 
b) Efeito Estufa 
c) Diminuição das coberturas vegetais 
d) Inversão térmica 
 

 
6. (VUNESP-2010) O efeito estufa é um fenômeno natural e consiste na retenção de calor irradia-
do pela superfície terrestre, pelas partículas de gases e água em suspensão na atmosfera que 
garante a manutenção do equilíbrio térmico do planeta e da vida. O efeito estufa, de que tanto se 
fala ultimamente, resulta de um desequilíbrio na composição atmosférica, provocado pela cres-
cente elevação da concentração de certos gases que têm a capacidade de absorver calor. Qual 
das ações a seguir seria mais viável para minimizar o efeito acelerado do aquecimento global pro-
vocado pelas atividades do homem moderno? 

a) Redução dos investimentos no uso de tecnologias voltada para a captura e sequestro de 
carbono. 
b) Aumento da produção de energia derivada de fontes alternativas, como o xisto pirobe-
tuminoso e os microorganismos manipulados geneticamente.  
c) Reduzir o crescimento populacional e aumentar a construção de usinas termelétricas.  
d) Reflorestamento maciço em áreas devastadas e o consumo de produtos que não conte-
nham CFCs (clorofluorcarbonetos).  
e) Criação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) pelo Brasil e do Painel Inter-
governamental sobre Mudança Climática (IPCC) pelos EUA. 
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