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1 – (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 

 

2 – (ENEM 2009) Apesar do aumento da produção no campo e da integração entre a 

indústria e a agricultura, parte da população da América do Sul ainda sofre com a 

subalimentação, o que gera conflitos pela posse de terra que podem ser verificados em 

várias áreas e que frequentemente chegam a provocar mortes. 

Um dos fatores que explica a subalimentação na América do Sul é: 

a)a baixa inserção de sua agricultura no comércio mundial 

b)a quantidade insuficiente de mão de obra para o trabalho agrícola 

c)a presença de estruturas agrárias arcaicas formadas por latifúndios improdutivos 

d) a situação conflituosa vivida no campo, que impede o crescimento da produção 

agrícola 

e)os sistemas de cultivo mecanizado voltados para o abastecimento do mercado interno 

 

3 – (ENEM 2016) O bioma cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de 

biodiversidade do mundo, segundo uma análise em escala mundial das regiões 

biogeográficas sobre áreas globais prioritárias para conservação. O conceito 

de hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados para 

conservação, como objetivo de apresentar os chamados "pontos quentes", ou seja, locais 

para os quais existe maior necessidade de direcionamento de esforços, buscando evitar a 

extinção de muitas espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas. 

PINTO, P. P.; DINIZ-FILHO, J. A. F. In: ALMEIDA, M. G. (Org.). Tantos cerrados: 

múltiplas abordagens sobre a biogeodiversidade e singularidade cultural. Goiânia: Vieira, 

2005. Adaptado. A necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como causa 

a: 

a) intensificação da atividade turística. 

b) implantação de parques ecológicos. 

c) exploração dos recursos minerais. 

d) elevação do extrativismo vegetal. 

e) expansão da fronteira agrícola.  



4 – (ENEM 2010) A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no rio Xingu, no 

município de Vitória de Xingu, no Pará. A usina será a terceira maior do mundo e a maior 

totalmente brasileira, com capacidade de 11,2 mil megawatts. Os índios do Xingu tomam 

a paisagem com seus cocares, arcos e flechas. Em Altamira, no Pará, agricultores 

fecharam estradas de uma região que será inundada pelas águas da usina. 

BACOCCINA, D. QUEIROZ, G.; BORGES, R. Fim do leilão, começo da 

confusão. IstoÉ Dinheiro. Ano 13, n. 655, 28 abril 2010 (adaptado). 

 

Os impasses, resistências e desafios associados à construção da usina hidrelétrica de 

Belo Monte estão relacionados 

a) ao potencial hidrelétrico dos rios no Norte e Nordeste quando comparados às bacias 

hidrográficas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. 

b) à necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento no crescimento do país 

com os esforços para a conservação ambiental. 

c) à grande quantidade de recursos disponíveis para as obras e à escassez dos recursos 

direcionados para o pagamento pela desapropriação das terras. 

d) ao direito histórico dos indígenas à posse dessas terras e à ausência de 

reconhecimento desse direito por parte das empreiteiras. 

e) ao aproveitamento da mão de obra especializada disponível na região Norte e o 

interesse das construtoras na vinda de profissionais do Sudeste do país. 

 

5 – (ENEM 2017) O ganhador do Prêmio Nobel, Philip Fearnside, já alertava em estudos 

de 2004 que, como consequência do desmatamento em grande escala, menos água da 

Amazônia seria transportada pelos ventos para o Sudeste durante a temporada de chuvas, 

o que reduziria a água das chuvas de verão nos reservatórios de São Paulo. 

a) redirecionamento dos ventos alísios 

b) redução do volume dos rios voadores 

c) deslocamento das massas de ar polares 

d) retenção da umidade na Cordilheira dos Andes 

e) alteração no gradiente de pressão entre as áreas 

 

6 – (ENEM 2013) “Química Verde pode ser definida como a criação, o desenvolvimento 

e aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração 

de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente. Sabe-se que algumas fontes 

energéticas desenvolvidas pelo homem exercem, ou têm potencial para exercer, em algum 

nível, impactos ambientais negativos.” CORRÊA, A. G.; ZUIN, V. G. (Orgs.) Química 

Verde: fundamentos e aplicações. São Carlos: EdUFSCar, 2009 

À luz da Química Verde, métodos devem ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a 

poluição do ar causada especialmente pelas: 

a) hidrelétricas 

b) termelétricas 

c) usinas geotérmicas 

d) fontes de energia solar 

e) fontes de energia eólica 
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