
MEIO AMBIENTE 

1)Quanto às questões relativas ao meio ambiente, julgue 
as afirmativas a seguir: 
I. O conceito de recurso natural é sempre o mesmo para 
qualquer sociedade, independente do seu nível cultural, 
pois significa bem não renovável . 
II. Há uma ligação entre todos os ecossistemas, e a 
atmosfera do planeta é uma só, assim como as águas e a 
própria biosfera, por isso a problemática ambiental é 
planetária. 
III. Nas grandes aglomerações urbanas, chove um pouco 
mais que nas áreas rurais vizinhas, devido à grande 
quantidade de micropartículas no ar, que facilita a 
condensação do vapor de água da atmosfera. 
Assinale: 
a) se for correta apenas a afirmativa I. 
b) se forem corretas apenas as afirmativas I e II. 
c) se forem corretas apenas as afirmativas I e III. 
d) se forem corretas apenas as afirmativas II e III. 
e) se forem corretas as afirmativas I, II e III. 
 
2)O meio ambiente nas grandes cidades de países 
tropicais apresenta várias características singulares. 
Sobre esse contexto é correto afirmar que: 
a) o aumento das superfícies impermeabilizadas facilita a 
geração de escoamento superficial, contribuindo para a 
ocorrência de enchentes. 
b) o relevo plano das áreas ribeirinhas facilita a sua 
ocupação, tornando-as aconselháveis para a construção 
civil. 
c) o desmatamento contribui para reduzir as temperaturas 
locais, já que, sem a vegetação, reforça-se o papel da 
umidade como regulador térmico. 
d) a concentração de gases na atmosfera tem estimulado a 
redução das temperaturas nestas áreas, apesar de elevar o 
nível de poluição. 
e) as altas temperaturas proporcionam a formação de 
correntes de ar descendentes, fenômeno que contribui 
para o aumento das precipitações. 
 
3)Tratando-se da degradação do meio ambiente em 
regiões urbano-industrias, é correto afirmar que: 
a) os países do terceiro mundo são os principais 
responsáveis pelas alterações atmosféricas registradas no 
planeta 
b) a queima de combustíveis fósseis, derivados do petróleo, 

não contribui para a ocorrência de mudanças de 
temperatura 
c) a verticalização das áreas urbanas afeta o mecanismo de 
circulação do vento, contribuindo para o aumento das 
temperaturas 
d) a excelente qualidade de vida da população dos grandes 
centros urbanos é diretamente proporcional à 
concentração dos grandes complexos industriais 
 
4)Considere as seguintes ações humanas freqüentemente 
encontradas na Amazônia brasileira. 
 
I. Construção de barragens destinadas à produção de 
energia elétrica. 
II. Uso da navegação fluvial com vistas a interligar centros 
urbanos ribeirinhos e transportar mercadorias destinadas 
à exportação. 
III. Constantes queimadas destinadas à ocupação de áreas 
para plantio ou pastagem. 
IV. Empates de derrubada de floresta e associações de 
povos da floresta para prática do extrativismo, sobretudo 
de látex das seringueiras. 
V. Exploração de ouro através de garimpos às margens dos 
rios e igarapés. 
 
Constituem ameaças ao meio ambiente amazônico 
SOMENTE 
a) I, II e III 
b) I, II e IV 
c) I, III e V 
d) II, IV e V 
e) III, IV e V 
5)A agroindústria de açúcar e álcool tem provocado, em 
diversas áreas do Brasil, algumas alterações ao meio 
ambiente. Dentre essas alterações, podemos mencionar 
as seguintes, EXCETO: 
a) desmatamento de áreas naturais. 
b) poluição dos cursos d água. 
c) poluição do ar. 
d) contaminação do solo. 
e) mudança do regime de chuvas. 
 
6)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. 
7)A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, 
propôs as seguintes medidas, EXCETO: 
a) a implantação de um modelo de desenvolvimento 
sustentável para o século XXI para não comprometer as 
necessidades das gerações futuras. 
b) uma série de medidas que visam diminuir a emissão de 
poluentes pelas fábricas, com o objetivo de impedir a 
destruição da camada de ozônio. 
c) um enérgico controle de natalidade para os países 
subdesenvolvidos par eliminar a pobreza no próximo 
século. 
d) uma convenção para frear a destruição da flora e da 
fauna para preservar a biodiversidade especialmente nas 
florestas tropicais. 
e) resoluções visando alterar o modelo consumista de 
desenvolvimento vigente no mundo para minimizar os 
impactos ambientais no planeta. 
 
8)Considere o que se afirma sobre problemas no meio 
ambiente. 
I. Um dos maiores poluentes dos oceanos é o petróleo. 
Com o intenso tráfego de navios petroleiros, esse tipo de 
poluição alcança níveis elevadíssimos. 
II. Calcula-se que a poluição do ar tenha provocado uma 
diminuição do teor de gás carbônico na atmosfera, 
participando da diminuição do aquecimento global. 
III. Boa parte dos detritos pode ser recuperada ou 
reciclada. O Brasil desponta como um país onde a 
reciclagem é elevada. 
 
Está correto apenas o que se afirma em 
a) I. 
b) II. 
c) I e II. 
d) III. 
e) II e III. 

9)A intensificação dos problemas de ordem ambiental 
despontou para o processo de mobilização em torno do 
meio ambiente, que foi divulgado e se consolidou através 
de estudos técnicos, da literatura científica e da 
realização de Conferências Internacionais. 
Sobre essas Conferências é correto afirmar o que se 
segue. 
(01) A primeira mobilização internacional em favor das 
questões ambientais ocorreu em Estocolmo, em 1972. 
Esse evento significou a tentativa mundial de equacionar, 
os problemas ambientais, chamando atenção à recusa dos 
Estados Unidos em assinar o Protocolo de Kyoto. 
(02) Na Conferência de Estocolmo sobre Desenvolvimento 
e Meio Ambiente, o Brasil pertencia ao grupo de países 
que defendia o crescimento econômico a qualquer custo e 
declarou a aceitação das indústrias altamente poluentes 
no país. 
(04) No evento denominado Rio + 10, que ocorreu em 
Johannesburgo, os países participantes assinaram o 
Protocolo de Kyoto aderindo à nova ordem ambiental 
internacional da política do Crescimento Zero. 
(08) Foi na Rio-92 que o conceito de Desenvolvimento 
Sustentável foi amplamente divulgado, como um princípio 
de que o atendimento às necessidades básicas das 
populações do presente não devem comprometer a 
qualidade de vida das futuras gerações. 
 
10)No presente, observa-se crescente atenção aos efeitos 
da atividade humana, em diferentes áreas, sobre o meio 
ambiente, sendo constante, nos fóruns internacionais e 
nas instâncias nacionais, a referência à sustentabilidade 
como princípio orientador de ações e propostas que 
deles emanam. A sustentabilidade explicase pela 
 a) incapacidade de se manter uma atividade econômica 
ao longo do tempo sem causar danos ao meio ambiente.  
b) incompatibilidade entre crescimento econômico 
acelerado e preservação de recursos naturais e de fontes 
não renováveis de energia.  
c) interação de todas as dimensões do bem-estar humano 
com o crescimento econômico, sem a preocupação com a 
conservação dos recursos naturais que estivera presente 
desde a Antiguidade. 
d) proteção da biodiversidade em face das ameaças de 
destruição que sofrem as florestas tropicais devido ao 
avanço de atividades como a mineração, a monocultura, o 
tráfico de madeira e de espécies selvagens 
e) necessidade de se satisfazer as demandas atuais 
colocadas pelo desenvolvimento sem comprometer a 
capacidade de as gerações futuras atenderem suas 
próprias necessidades nos campos econômico, social e 
ambiental  
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