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Questões de Biologia Meio Ambiente 

 

1-UERJ 2011-Em ambientes cujos fatores bióticos e abióticos não se modificam ao 

longo do tempo, a seleção natural exerce uma função estabilizadora, equilibrando a 

tendência ao aumento da dispersão das características de uma população. A dispersão 

do peso dos seres humanos ao nascer, por exemplo, 

é influenciada pela seleção estabilizadora. Observe o gráfico: 

 
Identifique, a partir dos dados apresentados no gráfico, a influência da seleção 

estabilizadora na dispersão do peso dos recém-nascidos humanos. Cite, também, dois 

mecanismos evolutivos que contribuem para a ocorrência de diferenças genéticas entre 

indivíduos de uma população. 

 

 

2-UERJ2012 
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6- (ENEM-2008) O diagrama a abaixo representa, de forma esquemática e 

simplificada,a distribuição 

da energia proveniente do 

Sol sobre a atmosfera e a 

superfície terrestre.  

 

Na área delimitada pela 

linha tracejada, são 

destacados alguns 

processos envolvidos no 

fluxo de energia na 

atmosfera. Com base no 

diagrama acima, conclui-se 

que  

 

a) a maior parte da radiação 

incidente sobre o planeta 

fica retida na atmosfera.  

b) a quantidade de energia 

refletida pelo ar, pelas 

nuvens  e pelo solo é superior à absorvida pela superfície.  

c) a atmosfera absorve 70% da radiação solar incidente sobre a Terra.  

d) mais da metade da radiação solar que é absorvida diretamente pelo solo é devolvida 

para a atmosfera.  

e) a quantidade de radiação emitida para o espaço pela atmosfera é menor que a 

irradiada para o espaço pela  superfície. 

 

7-(ENEM-2007) Se a exploração descontrolada e predatória verificada atualmente 

continuar por mais 

alguns anos, pode-se antecipar a extinção do mogno. Essa madeira já desapareceu de 

extensas áreas do Pará, de Mato Grosso, de Rondônia, e há indícios de que a 

diversidade e o número de indivíduos existentes podem não ser suficientes para garantir 

a sobrevivência da espécie em longo prazo. 

A diversidade é um elemento fundamental na sobrevivência de qualquer ser vivo. Sem 

ela, perde-se a capacidade de adaptação ao ambiente, que muda tanto por interferência 

humana como por causas naturais. Internet: <www.greenpeace.org.br> (com 

adaptações). 

Com relação ao problema descrito no texto, é correto afirmar que: 

a) a baixa adaptação do mogno ao ambiente amazônico é causa da extinção dessa 

madeira. 

b) a extração predatória do mogno pode reduzir o número de indivíduos dessa espécie e 

prejudicar sua diversidade genética. 

c) as causas naturais decorrentes das mudanças climáticas globais contribuem mais para 

a extinção do mogno que a interferência humana. 

d) a redução do número de árvores de mogno ocorre na mesma medida em que aumenta 

a diversidade biológica dessa madeira na região amazônica. 

e) o desinteresse do mercado madeireiro internacional pelo mogno contribuiu para a 

redução da exploração predatória dessa espécie. 
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8- (UFTM-2007) A AMAZÔNIA AZUL. O território marítimobrasileiro tem cerca de 

3,6 milhões de km2. O Brasil está pleiteando junto à ONU, um acréscimo de 900 mil 

km2 a essa área. Caso aceita a proposta, as águas jurisdicionais brasileiras somarão 

quase 4,5 milhões de km2. Uma área maior que a Amazônia verde. Uma Amazônia em 

pleno mar. A Amazônia Azul. (Centro de Comunicação Social da Marinha, 

www.mar.mil.br) 

Sobre a Amazônia Azul, foram feitas as seguintes afirmações: 

I.  A denominação Amazônia Azul justifica-se, pois apenas nesse ambiente são 

encontradas as cianobactérias, que conferem a coloração azul ao mar. 

II.  Assim como a Amazônia, a Amazônia Azul caracteriza-se pela rica diversidade de 

espécies, muitas 

delas de elevado potencial econômico. 

III.  Tanto a Amazônia quanto a Amazônia Azul desempenham importante papel no 

controle datemperatura da Terra. Em ambas, ocorre o sequestro do CO2 atmosférico, 

um dos gases responsáveis pela intensificação do efeito estufa. 

IV.  A Amazônia é um exemplo de bioma do tipo floresta temperado, mas a Amazônia 

Azul não pode ser considerada um bioma uma vez que não é possível caracterizarem-se, 

nesse ambiente aquático, as diferentes formações fitogeográficas. 

São corretas as afirmações 

a) I, II, III e IV. 

b) I, II e IV, apenas. 

c) II, III e IV, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) III e IV, apenas. 

 

9- (VUNESP-2009) Suponha que em determinado lugar haja oito casais de pássaros e 

apenas quatro pares deles procriem, por ano, somente quatro descendentes, e que estes 

continuem procriando a sua prole na mesma proporção; então, ao final de sete anos 

(uma vida curta, excluindo mortes violentas, para qualquer pássaro) haverá 2048 

pássaros ao invés dos dezesseis originais. Como este aumento é quase impossível, 

devemos concluir que ou esses pássaros não criam nem metade da sua prole, ou a média 

de vida de um pássaro não chega, devido a acidentes, a sete anos. Ambas as formas de 

controle provavelmente ocorrem. Esse texto está nas páginas iniciais do manuscrito de 

Charles Darwin, A Respeito da Variação de Seres Orgânicos na Natureza, lido em 

reunião da Sociedade Lineana, em 

Londres, no dia 1.º de julho de 1858. No texto, Darwin utiliza-se da hipótese de 

a) Malthus sobre a velocidade de crescimento das populações, e demonstra que esta 

hipótese está errada, pois nas populações de animais silvestres a seleção natural impede 

o crescimento populacional. 

b) Malthus sobre a velocidade de crescimento das populações, e conclui que a tendência 

ao crescimento 

exponencial das populações não se aplica às populações de animais silvestres. 

c) Malthus sobre a velocidade de crescimento das populações e conclui que, apesar da 

tendência ao crescimento exponencial, fatores que causam a morte de filhotes e adultos 

controlam o crescimento populacional. 

d) Hardy e Weinberg, segundo a qual o tamanho da população mantém-se constante ao 

longo das gerações, uma vez que é controlado por fatores como a morte acidental ou 

não sobrevivência da prole. 
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d) Hardy e Weinberg, segundo a qual, na ausência de fatores como seleção e mutação, a 

população manter-se-á em equilíbrio, uma vez que a taxa de natalidade será igual à de 

mortalidade. 

 

10- (PUC - PR-2007) Em uma floresta ocorrem três espécies de árvores, igualmente 

bem sucedidas e numerosas. Essas árvores constituem: 

a) Três populações. 

b) Um ecossistema. 

c) Duas comunidades. 

d) Três comunidades. 

e) Uma população. 

 

 

11-(VUNESP-2005) Considere a rede alimentar .Sabe-se que, quando a espécie f é retirada  
experimentalmente, a população da espécie d apresenta um declínio acentuado. Isso indica que a 
relação interespecífica que provavelmente existe entre as espécies d e e, na ausência de f, é 

 
 

 
a) parasitismo.  
b) competição.  
c) predação. 
d) mutualismo. 
e) protocooperação. 

 

 

12-(PUC - MG-2007) Desaparecimento em massa de abelhas nos EUA permanece 

inexplicável. 

 

A inquietação cresce entre os apicultores americanos pelo misterioso desaparecimento 

de milhões de abelhas nos últimos meses, problema que ameaça a produção nacional de 

mel e as colheitas que dependem do papel-chave desses insetos. O despovoamento de 

uma colméia em até 20% durante o inverno é considerado normal, mas os apicultores 

demonstram preocupação uma vez que as 

colônias de abelhas domésticas estão em constante diminuição desde 1980 nos Estados 

Unidos. 

"Quase 40% das abelhas de minhas 2.000 colônias morreram. Essa é a maior taxa de 

mortalidade que vi em meus 30 anos de carreira como apicultor", afirmou o presidente 

da associação de apicultores da Califórnia. As abelhas domésticas são essenciais para o 

cultivo de mais de 90 tipos de frutas e legumes, cujas colheitas estão avaliadas em 15 

bilhões de dólares. (Fonte: Folha de S.Paulo, 06/04/2007.) 
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Abaixo são propostas algumas explicações para o fenômeno relatado na reportagem. 

I.  Competição intra-específica. 

II.  Aumento das áreas plantadas com monoculturas das fazendas. 

III.  Uso de inseticidas para o controle de pragas agrícolas. 

IV.  Aumento no número de colônias em uma determinada área. 

V. O fato de os zangões não apresentarem variabilidade genética por serem 

partenogenéticos. 

São explicações possíveis e biologicamente CORRETAS: 

a) I, II, III e IV. 

b) I, III, IV e V. 

c) II, IV e V apenas. 

d) I, III e V apenas. 

 

 

 

Questões de meio ambiente relacionadas ao conteúdo de História 

 

1. O Saara era habitado por diversas populações nômades desde a Antiguidade. Parte 

desses povos sobreviviam graças ao comércio, era o que acontecia com os berberes, 

grupos de nômades que cruzavam o deserto e utilizavam a água dos oásis para 

sobreviver. Na fronteira sul do Saara, existe uma faixa denominada Sahel que pode ser 

definida como: 

 

(a) Região de transição, semidesértica, que possui poucas terras férteis e chuvas 

irregulares 

(b) Região desértica com precipitação abaixo da média durante todo o ano 

(c) Região de transição, com vegetação de gramíneas e dois climas bem definidos: 

inverno e verão 

(d) Região de transição, semidesértica, com alta precipitação e formação de lagos 

(oásis) 

(e) Região desértica com predomínio de cactáceos e liquens 

 

2. O Reino de Gana durante o século VII era grande extrator de ouro, pois possuíam em 

suas terras grandes jazidas. No Brasil, durante o século XVIII, vimos prosperar as minas 

gerais. Os impactos causados ao meio ambiente podem ser definidos, EXCETO: 

 

(a) Metais pesados, como o mercúrio, em contato com a água 

(b) Explosivos para abrir grutas 
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(c) Perfurações no solo para escavação manual 

(d) Intoxicação da fauna e flora 

(e) Renovação do solo com facilidade 

 

3. A sedentarização do ser humano na Idade da Pedra Polida se deu pelo 

desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais. Relacione com a 

proximidade dos rios, como o Nilo.  

4. O modo de produção asiático foi marcado pela formação de comunidades primitivas 

caracterizadas pela posse coletiva de terra e organizadas sobre relações de parentesco. 

Sobre essa estrutura é correto: 

  

a) O Estado controlava o uso dos recursos econômicos essenciais, extraindo uma 

parcela de trabalho e da produção das comunidades que controlava. 

 

b) Neste sistema verifica-se a passagem da economia de predação para uma economia 

de produção, quando o homem começa a plantar. 

 

c) O fator condicionante dessa situação foi o meio geográfico, responsável pela pequena 

produtividade. 

 

d) As relações comunitárias de produção impediram o desenvolvimento do comércio e 

da mineração na Antiguidade Oriental. 

 

e) Os povos que não vivam próximos aos grandes rios não se desenvolveram e tenderam 

a desaparecer. 

  

5) (OSEC) Quanto à história de Roma, pode-se considerar que: 

  

a) Roma conheceu apenas dois regimes políticos: a República e o Império; 

b) na passagem da República para o Império, Roma deixou de ser uma democracia e 

transformou-se numa 

oligarquia; 
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c) os irmãos Tibério e Caio Graco foram dois tribunos da plebe que lutaram pela 

redistribuição das terras 

do Estado (ager publicus) entre todos os cidadãos romanos; 

d) no Império Romano, todos os homens livres - os cidadãos - eram proprietários de 

terras; 

e) no Império Romano, a base da economia era o comércio e a indústria. 

 

6)  (Fatec) “A produção em larga escala exigia não só a divisão de trabalho e 

ferramentas especializadas, mas também um sistema organizado de transporte, comércio 

e crédito. Segundo todos os testemunhos contemporâneos, as comunicações internas da 

Inglaterra estavam muito longe de satisfazer as necessidades dos industriais. As estradas 

inglesas, dependentes, como estavam, na construção e consertos, de fiscais amadores e 

do estatuto relativo ao trabalho não especializado, eram, na maior parte das vezes, 

impróprias para o tráfego rodoviário; e o transporte mais em uso era o cavalo de carga, 

que viajava, às vezes, em filas de mais de cem, em calçadas de pedra dispostas lado a 

lado ou ao meio das estradas". 

                (T. S. Ashton) 

Dentre outras coisas, o texto se refere ao fato de que: 

a) as ferrovias inglesas dependiam, para a sua manutenção, de trabalhadores não 

apropriados à tarefa. 

b) a divisão social do trabalho e as ferramentas especializadas provocaram um aumento 

significativo na produção. 

c) as necessidades industriais na Inglaterra, apesar de tudo, eram satisfeitas pelas 

estradas de pedra. 

d) as rodovias inglesas, graças a seu ótimo estado de conservação, foram responsáveis 

pelo aumento da produção industrial. 

e) as deficiências nas comunicações internas na Inglaterra eram motivadas pelo péssimo 

calçamento das estradas, impróprio para os cavalos de carga. 

 

7)  (G1) A Revolução Industrial Inglesa só foi possível pelo processo histórico de 

acumulação primitiva criador tanto do CAPITAL quanto do TRABALHO. A liberação 

da mão-de-obra e formação do proletariado ocorreu com: 

a) os cercamentos dos campos e a expulsão dos camponeses das terras comuns. 

b) o intenso cultivo de algodão nos campos ingleses. 

c) o processo de reforma agrária na Inglaterra. 
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d) o intenso processo de imigração de trabalhadores de outras nações europeias para as 

indústrias inglesas. 

e) a produção agrícola organizada em técnicas feudais. 

 

8)  (Ufal 2007) Considere a gravura. 

 

 

 

Fundição de cobre em Swansea, Gales, século XIX. 

A partir da segunda metade do século XVIII, as chaminés expelindo rolos de fumaça, 

como as da gravura, passaram a fazer parte da paisagem de algumas regiões inglesas, 

alterando o equilíbrio natural. Essas chaminés eram, na verdade, apenas parte mais 

visível da fábrica que alterou completamente a sociedade humana. Dentre as alterações 

econômicas e sociais advindas do fenômeno apresentado na gravura, pode-se destacar: 

a) o processo de desconcentração urbana, haja vista a decisão da burguesia de construir 

as unidades fabris longe dos centros urbanos. 

b) a melhoria do padrão de vida do trabalhador fabril, já que a máquina o libertou das 

condições degradantes do trabalho rural. 

c) a preocupação do poder público com a questão ambiental, impondo rapidamente uma 

legislação que eliminou os efeitos da poluição ambiental. 

d) a redução do lucro dos capitalistas ingleses porque eram obrigados a pagar elevadas 

indenizações aos operários que adoeciam nas fábricas. 

e) o crescimento populacional próximo às fábricas, dando origem a graves problemas de 

urbanização, como a proliferação de cortiços. 
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9. (Puc-rio) Assinale a opção em que se encontra corretamente identificado um dos 

preceitos fundamentais da Fisiocracia: 

a) "O ouro e a prata suprem as necessidades de todos os homens." 

b) "Os meios ordinários, portanto, para aumentar nossa riqueza e tesouro são o comércio 

exterior." 

c) "Que o soberano e a nação jamais se esqueçam de que a terra é a única fonte de 

riqueza e de que a agricultura é que a multiplica." 

d) "Todo comércio consiste em diminuir os direitos de entrada das mercadorias que 

servem às manufaturas interiores (...)" 

e) "As manufaturas produzirão benefícios em dinheiro, o que é o único fim do comércio 

e o único meio de aumentar a grandeza e o poderio do Estado." 

 

10. (Uerj) "Não se veem, porventura (...) povos pobres em terras vastíssimas, 

potencialmente férteis, em climas dos mais benéficos? E, inversamente, não se encontra, 

por vezes, uma população numerosa vivendo na abundância em um território exíguo, até 

algumas vezes em terras penosamente conquistadas ao oceano, ou em territórios que 

não são favorecidos por dons naturais? Ora, se essa é a realidade, é por existir uma 

causa sem a qual os recursos naturais (...) nada são (...). Uma causa geral e comum de 

riqueza, causa que, atuando de modo desigual e vário entre os diferentes povos, explica 

as desigualdades de riqueza de cada um deles (...)" 

                (SMITH, Adam. Apud HUGON, Paul. "História das Doutrinas Econômicas." 

São Paulo: Atlas, 1973.) 

 

O texto anterior evidencia a preocupação, por parte de pensadores do século XVIII, com 

a fonte geradora de riqueza. As "escolas" econômicas do período - Fisiocracia e 

Liberalismo - apresentavam, contudo, discordâncias quanto a essa fonte. 

Os elementos geradores de riqueza para a Fisiocracia e para o Liberalismo eram, 

respectivamente: 

a) terra e trabalho 

b) agricultura e capital 

c) indústria e comércio 

d) metal precioso e tecnologia 

e) indústria e artesanato 

 

11) Como a atividade de extração do pau-brasil era organizada nessa época? 
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LISTA DE QUESTÕES DE GEOGRAFIA: MEIO AMBIENTE 

 

1. (UDESC) A definição de desenvolvimento sustentável mais usualmente 

utilizada é a que procura atender às necessidades atuais sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras. Isso significa optar pelo consumo de bens produzidos com 

tecnologia e materiais menos ofensivos ao meio ambiente, utilização racional dos bens 

de consumo, evitando-se o desperdício e o excesso e ainda, após o consumo, cuidar para 

que os eventuais resíduos não provoquem degradação ao meio ambiente. 

Principalmente: ações no sentido de rever padrões insustentáveis de consumo e minorar 

as desigualdades sociais. O Brasil está em uma posição privilegiada para enfrentar os 

enormes desafios que se acumulam. Abriga elementos fundamentais para o 

desenvolvimento: parte significativa da biodiversidade e da água doce existente no 

planeta; grande extensão de terras cultiváveis. 

 

De acordo com esta definição, o desenvolvimento sustentável pressupõe: 

 

a) traçar um novo modelo de desenvolvimento econômico para nossa sociedade com o 

uso racional dos recursos naturais disponíveis e indisponíveis. 

b) a redução do consumo das reservas naturais com a consequente estagnação do 

desenvolvimento econômico e tecnológico; 

c) a preservação do equilíbrio global e do valor das reservas de capital natural, o que 

não justifica a desaceleração do desenvolvimento econômico e político de uma 

sociedade; 

d) a distribuição homogênea das reservas naturais entre as nações e as regiões em nível 

global e regional. 

e) definir os critérios e instrumentos de avaliação do custo-benefício e os efeitos 

socioeconômicos e os valores reais do consumo e da preservação. 

 

2. (UNESP) As manchetes de jornal de junho de 2012 enfatizaram a Conferência 

das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. A Rio+20, como ficou 

conhecida, tinha o desafio de dar continuidade à conscientização global que teve início 

na Rio 92. 

As diretrizes propostas por essas conferências têm por finalidade o desenvolvimento 

sustentável, o qual se refere a um modelo de 

a) consumo que vise atender às necessidades das gerações presentes, sem comprometer 

o atendimento às necessidades das gerações futuras.    

b) desenvolvimento social e econômico que objetive a satisfação financeira e cultural da 

sociedade.    

c) consumo excessivo dos recursos naturais, com vistas à preservação, para as gerações 

futuras, das espécies animais em extinção.    

d) desenvolvimento global que disponha dos recursos naturais para suprir as 

necessidades da geração atual.    

e) desenvolvimento global que incorpore e priorize os aspectos do desenvolvimento 

econômico.    
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3. (UERJ) 

 
3ª do plural (Engenheiros do Hawaii) 

 

Corrida pra vender cigarro 

Cigarro pra vender remédio 

Remédio pra curar a tosse 

Tossir, cuspir, jogar pra fora 

Corrida pra vender os carros 

Pneu, cerveja e gasolina 

Cabeça pra usar boné 

E professar a fé de quem patrocina 

Querem te matar a sede, eles querem te 

sedar 

Eles querem te vender, eles querem te 

comprar 

 

(...) 

 

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 

(...) 

 

letras.terra.com.br 

 

Os diferentes modelos produtivos de cada momento do sistema capitalista sempre foram 

o resultado da busca por caminhos para manter o crescimento da produção e do 

consumo. A crítica ao sistema econômico presente na letra da canção está relacionada à 

seguinte estratégia própria do atual modelo produtivo toyotista: 

 

a) aceleração do ciclo de renovação dos produtos    

b) imposição do tempo de realização das tarefas fabris    

c) restrição do crédito rápido para o consumo de mercadorias    

d) padronização da produção dos bens industriais de alta tecnologia   

 

4. (FGV-RIO) A partir da segunda metade do século passado, a mobilização em 

torno do ambiente foi divulgada e se consolidou por meio de estudos e das cúpulas, ou 

das conferências internacionais. 

Sobre essas conferências, pode-se afirmar: 

 

I A primeira grande conferência internacional convocada especificamente para a 

discussão da problemática ambiental ocorreu em Estocolmo, em 1972. 

II Na Rio-92, foram divulgadas as convenções sobre Mudanças Climáticas e sobre 

Diversidade Biológica, que figuram na agenda ambiental internacional. 

III Na Rio+20, que ocorreu no Rio de Janeiro, em 2012, todos os países participantes 

ratificaram o novo Protocolo de Quioto, aderindo à nova ordem ambiental internacional. 

 

Está correto o que se afirma em 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) I, II e III. 
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5. (IFBA) 

 

O avanço técnico e científico dos séculos XVIII, XIX e XX possibilitado pelo 

capitalismo e o crescente processo de industrialização, seja nos países ricos, seja nos 

países pobres, nos capitalistas ou nos socialistas, vêm progressivamente interferindo, 

agredindo e alterando a natureza, em benefício dos interesses imediatos dos homens. 

Assim, para produzir mercadorias e equipamentos, foi necessário instalar extensos 

complexos industriais, e para alimentá-los foi exigida a extração de matérias-primas e a 

exploração de fontes energéticas do mundo todo. É em torno das áreas de concentração 

industrial que a economia gravita e, para alimentar esse complexo sistema, o homem 

destrói a natureza. 

 

ROSS, Jurandyr L. S. A Sociedade Industrial e o Ambiente. In: Geografia do Brasil. 

São Paulo: Edusp, 2008. 

 

Nessa perspectiva analítica, é incorreto afirmar que 

 

a) o agravamento dos problemas ambientais industriais está diretamente relacionado à 

intensificação da urbanização, em especial a partir do século XX, sendo produzida uma 

volumosa quantidade de resíduos que a natureza, por si só, não consegue absorver. 

b) nas regiões que, em curto espaço de tempo, se transformaram em áreas 

industrializadas através da importação de tecnologias e capital e da instalação maciça de 

multinacionais, como ocorreu na América Latina, na Ásia e na África, os problemas 

ambientais urbanos são agravados pelos problemas sociais. 

c) o depósito do lixo doméstico em aterros sanitários produz o gás metano – que 

contribui para o aquecimento global – e também, grande quantidade de material líquido 

rico em nitrogênio – o chorume – que contamina as águas superficiais e subterrâneas. 

d) a produção dos efluentes líquidos industriais está associada principalmente às 

indústrias químicas e petroquímicas, sendo que em geral são depositados em lagoas de 

decantação dada a deficiência de tecnologia e inviabilidade econômica do 

reaproveitamento desses resíduos. 

e) o desenvolvimento de programas e ações sustentáveis, pautadas na criação de usinas 

de compostagem para a coleta seletiva e a fabricação de adubo orgânico, vem 

favorecendo a diminuição da produção de resíduos sólidos nas metrópoles. 

 

 

6. (UECE) “A questão ambiental deve ser compreendida como um produto da 

intervenção da sociedade 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. 



14 

 

 

 

7. (UFG) Leia a tira a seguir. 

 
QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p. 372; 411. [Adaptado] 

A tira, sobretudo a fala de Mafalda, questiona o apelo ao consumo. Na perspectiva dos 

estudos geográficos, a generalização do consumo visa 

a) à ampliação da cidadania, por garantir mais espaços públicos do que privados nas 

cidades. 

b) à disseminação do sistema de crédito e da propaganda, por ampliar o acesso a bens e 

produtos. 

c) à distribuição de renda, por promover a equidade social nos países subdesenvolvidos. 

d) ao aumento da produção e dos níveis de consumo nos países desenvolvidos. 

e) à redução das diferenças entre cidadãos e consumidores, por equiparar o acesso ao 

consumo aos valores democráticos. 

 

8. (UNICAMP) Na discussão atual sobre a sustentabilidade do planeta, o termo 

“3R” tem sido usado para se referir a práticas - Reutilizar, Reciclar e Reduzir - que 

podem ser adotadas para diminuir o consumo de materiais e energia na produção de 

objetos. 

 

a) Tendo em vista a sustentabilidade do planeta, ordene os verbos “reutilizar”, “reciclar” 

e “reduzir”, colocando em primeiro lugar a ação que levaria a uma diminuição mais 

significativa do consumo energético e material e, em último, a ação que levaria a uma 

diminuição menos significativa. 

b) Em um condomínio residencial há quatro grandes recipientes para receber, 

separadamente, metais, vidros, papéis e plásticos. Seria importante que houvesse outro 

recipiente, que até poderia ser menor, para receber outro tipo de material. Que material 

seria esse, sabendo-se que, do ponto de vista ambiental, ele é mais prejudicial que os 

outros mencionados? Explique por que esse material é muito prejudicial ao ambiente, 

quando aí descartado. 

 

Respostas: 

 

a) Ordenando os verbos temos: REUTILIZAR (reaproveitamento dos objetos sem 

grandes gastos de energia); RECICLAR (reaproveitamento dos materiais com gastos de 

energia); REDUZIR (retirar novos materiais do planeta com gastos de energia). 

b) O outro recipiente, que poderia até ser menor, é para receber LIXO ELETRÔNICO 

(pilhas, baterias, dispositivos elétricos e eletrônicos). Esses materiais contém metais 
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pesados e outros contaminantes (ácidos e bases) que são mais prejudiciais ao meio 

ambiente do que os outros mencionados. 

 

 

9-(UERJ) O fechamento do lixão de Gramacho gerou polêmica ao longo dos últimos 

meses e uma grande incerteza na vida de aproximadamente 1.700 catadores. Vivendo no 

meio de 60 milhões de toneladas de lixo, centenas de famílias agora precisam buscar 

outra fonte de renda. A desativação gradativa do lixão começou em abril de 2011; a 

partir de agora, as 8,5 mil toneladas de lixo da cidade do Rio de Janeiro vão para a 

Central de Tratamento de Resíduos de Seropédica. 

 Adaptado de , 03/06/2012. 

 

A gestão de resíduos sólidos em grandes cidades envolve uma complexidade de 

problemas, o que demanda ações eficientes por parte do poder público. 

Cite quatro problemas relacionados aos processos de coleta e descarte do lixo na região 

metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

10-(UNICAMP) As alterações do clima vêm sendo debatidas pelo Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), órgão das Nações Unidas. 

Segundo o IPCC, até 2100 a temperatura da Terra poderá subir entre 1,8°C e 5°C. 

(Adaptado de http://hdr.undp.org/en/media/HDR-20072008-PT-complete.pdf. Acessado 

em 02/10/2012.) 

 

Considerando o texto acima, responda: 

Quais seriam as consequências do possível aumento da temperatura da Terra? 

 

 

11-UERJ2011 
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12-UERJ2011 
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13)UERJ2012

 
 
 
14UERJ2012
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15-UERJ2012 

 
15-UERJ2012 
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 Questões de Química relacionadas ao Meio Ambiente 

 
 
1-(PUC -SP-2000) Desde a Revolução Industrial, a concentração de CO2 na atmosfera 

vem aumentando, como resultado da queima de combustíveis fósseis, em grande escala, 

para produção de energia. A tabela abaixo apresenta alguns dos combustíveis utilizados 

em veículos. O poder calorífico indica a energia liberada pela combustão completa de 

uma determinada massa de combustível. 

Combustível Fórmula 

molecular* 

Massa molar 

(g/mol) 

Poder calorífico 

(kJ/g) 

Álcool combustível C2H5OH 46 30 

Gasolina C8H18 114 47 

Gás natural CH4 16 54 

 

*Principal Componente 

 

Considerando a combustão completa desses combustíveis, é possível calcular a taxa de 

energia liberada por mol de CO2 produzido. Os combustíveis que liberam mais energia, 

para uma mesma quantidade de CO2  produzida, são, em ordem decrescente, 

 

a) gasolina, gás natural e álcool combustível. 

b) gás natural, gasolina e álcool combustível. 

c) álcool combustível, gás natural e gasolina. 

d) gasolina, álcool combustível e gás natural. 

e) gás natural, álcool combustível e gasolina.  

2- (VUNESP-2006) O monóxido de carbono, um dos gases emitidos pelos canos de 

escapamento de automóveis, é uma substância nociva, que pode causar até mesmo a 

morte, dependendo de sua concentração no ar. A adaptação de catalisadores aos 

escapamentos permite diminuir sua emissão, pois favorece a formação do CO2, 

conforme a equação a seguir: 

CO(g) + ½ O2(g) CO2(g)  

 

Sabe-se que as entalpias de formação para o CO e para o CO2 são, respectivamente, –

110,5kJ mol–1 e –393,5kJ mol–1.É correto afirmar que, quando há consumo de 1mol 

de oxigênio por esta reação, serão: 
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A) consumidos 787kJ.  

B) consumidos 183kJ.  

C) produzidos 566kJ. 

D) produzidos 504kJ. 

E) produzidos 393,5kJ. 

  

3- (Mack-2006) Biodiesel — A Terra agradece. 

 O biodiesel é um combustível biodegradável capaz de substituir o diesel tanto em uso 

veicular, quanto na geração de energia. Pode ser obtido pela reação de óleos vegetais 

(soja, amendoim e outros) ou de gorduras animais com o etanol. Desse processo, obtém-

se também glicerina, que é empregada na fabricação de sabonetes e detergentes. Há 

várias espécies vegetais no Norte e Nordeste do Brasil das quais podem ser extraídos 

óleos para produzir o biodiesel, tais como dendê, babaçu e mamona. No Semi-árido 

brasileiro e na região Norte, a inclusão social pode ser incrementada com a produção de 

biodiesel. Reduzir a poluição ambiental é hoje um objetivo mundial e o uso do 

biodiesel, se comparado ao do diesel do petróleo, é vantajoso pela diminuição sensível 

da emissão na atmosfera, dos gases estufa, monóxido de carbono e dióxido de carbono, 

e de dióxido de enxofre. A combustão total de 1,0g de biodiesel de fórmula molecular 

C20H36O2 faz a temperatura do calorímetro subir 5°C.Se para variar em 1°C a 

temperatura do calorímetro são necessários 9,6kJ/°C, então o calor de combustão desse 

biodiesel em kJ/mol é: 

 

a) 14784,0kJ/mol.  

b) 2956,8kJ/mol.  

c) 1392,0kJ/mol. 

d) 1540,0kJ/mol. 

e) 7770,0kJ/mol. 

 

4- (ENEM-2011)  
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De acordo com o relatório “A grande sombra da pecuária” (Livestock’s Long Shadow), 

feito pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, o gado é 

responsável por cerca de 18% do aquecimento global, uma contribuição maior que a do 

setor de transportes. 

Disponível em: www.conpet.gov.br. Acesso em: 22 jun. 2010. 

A criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da 

emissão de 

a) metano durante o processo de digestão. 

b) óxido nitroso durante o processo de ruminação. 

c) clorofluorcarbono durante o transporte de carne. 

d) óxido nitroso durante o processo respiratório. 

 e) dióxido de enxofre durante o consumo de pastagens. 

 

5- (ENEM-2007) Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais 

recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global?  

 

a) Óleo diesel.  

b) Gasolina.  

c) Carvão mineral.  

d) Gás natural.  

e) Vento.  

 

6- (ENEM-2005) Diretores de uma grande indústria siderúrgica, para evitar o 

desmatamento e adequar a empresa às normas de proteção ambiental, resolveram mudar 

o combustível dos fornos da indústria. O carvão vegetal foi então substituído pelo 

carvão mineral. Entretanto, foram observadas alterações ecológicas graves em um 
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riacho das imediações, tais como a morte dos peixes e dos vegetais ribeirinhos. Tal fato 

pode ser justificado em decorrência  

 

a) da diminuição de resíduos orgânicos na água do riacho, reduzindo a demanda de 

oxigênio na água.  

b) do aquecimento da água do riacho devido ao monóxido de carbono liberado na 

queima do carvão.  

c) da formação de ácido clorídrico no riacho a partir de produtos da combustão na água, 

diminuindo o pH.  

d) do acúmulo de elementos no riacho, tais como, ferro, derivados do novo combustível 

utilizado.  

e) da formação de ácido sulfúrico no riacho a partir dos óxidos de enxofre liberados na 

combustão. 

 

7- (ETEs-2007)  

 

 
  

Após o processo de clarificação, a água ainda não está pronta para ser usada. Para 

garantir a qualidade da água, é feita a cloração, acerto de pH e a fluoretação.  

Esses processos têm como objetivos, respectivamente,  

 

a) desinfetar, melhorar o sabor e neutralizar a acidez da água.  

b) melhorar o sabor, neutralizar a acidez e desinfetar a água. 

 c) melhorar a saúde bucal da população, desinfetar e neutralizar a acidez da água.  

d) desinfetar, neutralizar a acidez da água e melhorar a saúde bucal da população.  

e) melhorar o sabor e desinfetar a água e melhorar a saúde bucal da população. 

 

8- (FGV-2004) Mudanças climáticas estão tornando oceanos mais ácidos Segundo um 

estudo publicado na edição desta semana da revista científica “Nature”, o pH dos 

oceanos caiu 6% nos últimos anos, de 8,3 para 8,1, e, sem controle de CO2 nos 

próximos anos, a situação chegará a um ponto crítico por volta do ano 2300, quando o 

pH dos oceanos terá caído para 7,4 e permanecerá assim por séculos. (...) A reação do 

CO2 com a água do mar produz íons bicarbonato e íons hidrogênio, o que eleva a 
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acidez. (...) Os resultados do aumento da acidez da água ainda são incertos, mas, como o 

carbonato tende a se dissolver em meios mais ácidos, as criaturas mais vulneráveis 

tendem a ser as que apresentam exoesqueletos e conchas de carbonato de cálcio, como 

corais, descreveu, em uma reportagem sobre a pesquisa, a revista “New Scientist”.  

( GloboNews.com, 25.09.2003)  

 

Com base no texto, analise as afirmações:  

 

I. A reação responsável pela diminuição do pH das águas dos mares é  

CO2(g) + H2O(l – (aq) + H+ (aq)  

II. A reação entre o carbonato de cálcio das conchas e corais e o meio ácido libera íons 

Ca2+, cuja hidrólise provoca o aumento da acidez da água do mar.  

III. Se o pH do mar variar de 8,4 para 7,4, a concentração de H+ aumentará por um fator 

de 10.  

 

Está correto apenas o que se afirma em  

a) I.  

b) II.  

c) III.  

d) I e II.  

e) I e III. 

9- (FMTM-2001) As pilhas de níquel-cádmio, o "botão" de mercúrio e as pequenas 

baterias de chumbo, chamadas de SLA, são muito usadas na atualidade. O manual de 

aparelhos com essas baterias (laptops, celulares, pagers) orienta o usuário para descartar 

tais dispositivos como resíduo doméstico perigoso. Essa preocupação justifica-se: 

 

a) pela toxidez de solventes orgânicos existentes nas baterias.  

b) em função da alta alcalinidade da pasta eletrolítica das baterias.  

c) pelo risco de reação química explosiva entre o lixo e essas baterias.  

d) como consequência da radiação emitida por tais baterias.  

e) por serem o Cd, Hg e Pb metais muito tóxicos. 

 

10- (ENEM-2002) A chuva em locais não poluídos é levemente ácida. Em locais onde 

os níveis de poluição são altos, os valores do pH da chuva podem ficar abaixo de 5,5, 

recebendo, então, a denominação de “chuva ácida”. Este tipo de chuva causa prejuízos 

nas mais diversas áreas: construção civil, agricultura, monumentos históricos, entre 

outras.  

A acidez da chuva está relacionada ao pH da seguinte forma: concentração de íons 

hidrogênio = 10-pH , sendo que o pH pode assumir valores entre 0 e 14.  

Ao realizar o monitoramento do pH da chuva em Campinas (SP) nos meses de março, 

abril e maio de 1998, um centro de pesquisa coletou 21 amostras, das quais quatro têm 

seus valores mostrados na tabela: 



24 

 

  

 A análise da fórmula e da tabela permite afirmar que:  

I. da 6ª para a 14ª amostra ocorreu um aumento de 50% na acidez.  

II. a 18ª amostra é a menos ácida dentre as expostas.  

III. a 8ª amostra é dez vezes mais ácida que a 14ª.  

IV. as únicas amostras de chuvas denominadas ácidas são a 6ª e a 8ª.  

 

São corretas apenas as afirmativas: 

 

a) I e II.  

b) II e IV.  

c) I, II e IV.  

d) I, III e IV.  

e) II, III e IV. 

 


