
Geografia

01- As preocupações ambientais hoje estão todas mobilizadas pelo aquecimento global. 
Mas a degradação climática do mundo é apenas um dos sintomas de um desequilibrio  mais 
profundo,  que  também se  mostra  na  taxa  acelerada  de  extinção  de  espécies  e  no  risco  de 
desaparecimento de ecossistemas saudáveis. Para além do aquecimento global, o texto chama 
atenção para os atuais problemas ambientais relativos à: 
a) Cultura de massa; 
b) Diversidade biológica; 
c) Economia de mercado; 
d) Ideologia ecológica; 
e) Produção flexível. 

02-  A idéia de desenvolvimento sustentável leva em conta que: 
a) O meio ambiente é intocável; 
b) Deve- se buscar uma forma de progresso que compatibilize o uso de recursos disponíveis sem 
comprometer o meio ambiente; 
c) Os países ricos devem sustentar os povos que foram por eles colonizados, como compensação 
pelos impactos ambientais causados; 
d)  Os  países  subdesenvolvidos  são  os  únicos  que  se  preocupam  com  a  sustentabilidade 
ambiental  e,  por  isso,  devem  receber  incentivos  financeiros  por  parte  dos  organismos 
internacionais como o FMI; 
e) Devem  se explorar os recursos ao máximo na atualidade e deixar a sustentabilidade ambiental 
para as futuras gerações.  

03- Maior  parte da energia usada hoje  no planeta é proveniente da queima de combustíveis 
fósseis. o excesso de queima de combustíveis fósseis pode ter como consquências: 
a) Maior produção de chuvas ácidas e aumento da camada de ozônio;
b) Aumento do efeito estufa e dos níveis dos oceanos; 
c) Maior resfriamento global e aumento dos níveis dos oceanos; 
d) Destruição da camada de ozônio e diminuição do efeito estufa; 
e) Maior resfriamento global e aumento da incidência de câncer de pele.   

04-  Uma pesquisa inovadora promete consolidar a posição estratégica do Brasil como produtor 
mundial  de  biocombustíveis.  pesquisadores  desenvolveram uma tecnologia  para  obtenção  do 
etanol a partir  do bagaço da cana – de açúcar,  o que poderá aumentar em 40% a produção 
nacional desse biocombustível. a vantagem ecológica de melhorar a produção de álcool, a partir  
do produto vegetal que já é obtido, é: 
a) Diminuir a mortandade de aves dos leitos fluviais adjacentes à refinaria; 
b) Reduzir a emissão de CO² pela combustão do álcool; 
c) Aumentar a produção de álcool, sem haver necessidade de expandir a área cultivada;   
d) Incrementar a produção de álcool como combustível, comparado a gasolina; 
e) Facilitar o trabalho dos cortadores de cana. 

05- Na década de 80, a luta dos trabalhadores rurais do Acre , tendo à frente Chico Mendes ,  
produziu um efeito positivo tanto social quanto ecologicamente . o principal exemplo dos efeitos 
obtidos foi a demarcação de:  
a) Reservas extrativistas; 
b) Reservas biológicas; 
c) Reservas indígenas; 
d) Florestas nacionais; 
e) Assentamentos rurais.   



06- O padrão energético mundial dá mostras de esgotamento. faz-se necessário substituí-lo por 
outro: 
a) Com base no petróleo e no carvão; 
b) Renovável e não poluente; 
c) Que use exclusivamente a força dos ventos e das marés; 
d) De tração animal e humano; 
e) Proveniente da queima das biomassas hoje existentes. 

07- Brasil anunciou ter diminuido a emissão de gases que provocam aquecimento global, com 
redução da taxa de desmatamento da Amazônia. O anúncio serviu para o Governo Federal fazer 
publicidade do fundo amazônia, que:   
a) É conhecido por pac verde; 
b) Pretende arrecadar doações de nações ricas para ajudar a conservar a floresta; 
c)  Dá incentivos  fiscais  às  empresas da zona franca de manaus que instalara  equipamentos 
antiemissão de CO2

d) Assegura 1% dos tributos do ipi para financiar  reflorestamento da região; 
e) Impede que novas áreas da amazônia legal sejam usadas para a plantação de soja e criação 
de gado.   

08- A descoberta das reservas de pré – sal trazem procupações ambientais, principalmente com 
possíveis vazamentos, como o ocorrido em novembro de 2011. o poço que vazou pertencia a: 
a) El Passo; 
b) Sinopec; 
c) Shell; 
d) Chevron; 
e) Sonangol.   

09- Existem ecossistemas conhecidos com hotspots. São áreas de grande diversidade biológica, 
com grande número de espécies endêmicas, e que estão ameaçadas pelas atividades humanas. 
os hotspots brasileiros são:  
a) Caatinga e cerrado; 
b) Mata dos pinhais e cerrado; 
c) Mata atlântica e cerrado; 
d) Zona da mata e caatinga; 
e) Caatinga e mata dos pinhais. 

10- Em 20 de abril de 2011 foi surpreendido com um vazamento num campo da britânica BP , 
esse campo se localiza: 
a) Bacia de santos; 
b) Bacia de campos; 
c) Golfo de méxico; 
d) Golfo da guiné; 
e) Angola. 

Gabarito
01. B 
Comentário: O texto retrata a diversidade biológica.  

02. B 
Comentário: O desenvolvimento sustetável contempla a idéia de utilizar os recursos de forma a 
deixá-los para a geração futura. 



03. B  
Comentário:  O  aumento  do  efeito  estufa  e  dos  niveis  dos  oceanos  são  causados  pelo 
aquecimento global.   

04. C 
Comentário: Ao reaproveitar o bagaço para aumentar a produção de álcool, não será necessário 
ampliar a área cultivada.  

05. A 
Comentário: A luta de Chico Mendes permitiu a criação de reservas extrativistas. 

06. B 
Comentário: A saída para a humanidade é conseguir fontes renváveis e não poluentes. 

07. B 
Comentário:  Esse fundo gerido pelo bndes tem por finalidade captar doacões para ações de 
prservação da região.  

08. D  
Comentário: O campo em questão pertencia a chevron.   

09. C  
Comentário: Mata atlântica e cerrado. 

10. C  
Comentário: Esse vazamento se deu no Golfo do México. 


