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1 – (ENEM 2015) TEXTO I 

Os problemas ambientais são consequência direta da intervenção humana nos diferentes 

ecossistemas da Terra, causando desequilíbrios no meio ambiente e comprometendo a 

qualidade de vida. 

Disponível em: <www.repository.utl.pt>. Acesso em: 29 jul. 2012. 

TEXTO II 

 
Disponível em: <www.netuno.eco.br>. Acesso em: 29 jul. 2012. 

As imagens representam as geleiras da Groenlândia, que sofreram e sofrem impactos 

resultantes do(a) 

a) ilha de calor.     b) chuva ácida.     c) erosão eólica.     d) inversão térmica. 

e) aquecimento global. 

 

2 – (ENEM 2009) Inundações naturais dos rios são eventos que trazem benefícios 

diversos para o meio ambiente e, em muitos casos, para as atividades humanas. 

Entretanto, frequentemente as inundações são vistas como desastres naturais, e os 

gestores e formuladores de políticas públicas se veem impelidos a adotar medidas 

capazes de diminuir os prejuízos causados por elas. 

 

Qual das medidas abaixo contribui para reduzir os efeitos negativos das inundações? 

a) A eliminação de represas e barragens do leito do rio.  

b) A remoção da vegetação que acompanha as margens do rio.  

c) A impermeabilização de áreas alagadiças adjacentes aos rios. 

d) A eliminação de árvores de montanhas próximas do leito do rio.  

e) O manejo do uso do solo e a remoção de pessoas que vivem em áreas de risco. 

 

3 – (ENEM 2009) Em fevereiro de 1999, o Seminário Internacional sobre Direito 

Ambiental, ocorrido em Bilbao, na Espanha, propôs, na Declaração de Viscaia, a 

extensão dos direitos humanos ao meio ambiente, como instrumento de alcance universal. 

No parágrafo 3.o do artigo 1.o da referida declaração, fica estabelecido: “O direito ao meio 

ambiente deverá ser exercido de forma compatível com os demais direitos humanos, entre 

os quais o direito ao desenvolvimento”. No Brasil, o cumprimento desse direito configura 

um grande desafio. Na Região Amazônica, por exemplo, tem havido uma coincidência 



entre as linhas de desmatamento e as novas fronteiras de desenvolvimento do 

agronegócio, marcadas por focos de injustiça ambiental, com frequentes casos de 

escravização de trabalhadores, além de conflitos e crimes pela posse de terras, muitas 

vezes, impunes. 

 

Disponível em: http://www.unicen.com.br/universoverde. Acesso em: 9 maio 2009. 

(com adaptações). 

Promover justiça ambiental, no caso da Região Amazônica brasileira, implica 

a) fortalecer a ação fiscalizadora do Estado e viabilizar políticas de desenvolvimento 

sustentável. 

b) ampliar o mercado informal de trabalho para a população com baixa qualificação 

profissional. 

c) incentivar a ocupação das terras pelo Estado brasileiro, em face dos interesses 

internacionais. 

d) promover alternativas de desenvolvimento sustentável, em razão da precariedade 

tecnológica local. 

e) ampliar a importância do agronegócio nas áreas de conflito pela posse de terras e 

combater a violência no campo. 

 

4 – (ENEM 2010) 

 
O esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais do Período Jurássico. 

As rochas em que se encontram esses fósseis são 

a) magmáticas, pois a ação de vulcões causou as maiores extinções desses animais já 

conhecidas ao longo da história terrestre. 

b) sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados com o restante dos 

sedimentos. 

c) magmáticas, pois são as rochas mais facilmente erodidas, possibilitando a formação 

de tocas que foram posteriormente lacradas. 

d) sedimentares, já que cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um 

evento de erosão dessa área representada. 

e) metamórficas, pois os animais representados precisavam estar perto de locais 

quentes. 

fases de erosão. 



 

5 – (UNESP 2009) No ano de 2006, a China, com 6,2 bilhões de t/ano, tornou-se o 

principal emissor mundial de gases-estufa, superando os Estados Unidos (5,8 bilhões de 

t/ano), segundo dados divulgados pela ONU em 2008. Assinale a alternativa que 

contém um dos fatores do aumento chinês de emissões de gases-estufa. 

a) Desmatamento acelerado em todo o país para o cultivo de arroz irrigado. 

b) Geração de energia, principalmente por queima de carvão mineral, o mais poluente 

dos combustíveis fósseis. 

c) Matriz energética baseada apenas no petróleo, por ser um dos principais produtores 

mundiais. 

d) Maior frota mundial de veículos agrícolas, o que a coloca como uma das agriculturas 

mais mecanizadas da Ásia. 

e) Grande aumento da área de pastagens em todo o país, para atender ao mercado asiático 

de carne. 

 

6 – (UNIFESP 2009) As reservas extrativistas, previstas no Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação do Brasil, resultam da 

a) adesão do país à Convenção de Diversidade Biológica, que obriga as partes a 

manterem suas florestas em pé e sem uso. 

b) imposição de ações de combate ao desmatamento pelos ambientalistas internacionais, 

e visam preservar as florestas do país. 

c) ação dos seringueiros da Amazônia, que buscavam conciliar conservação ambiental 

com o uso sustentado dos recursos florestais. 

d) concentração das terras na Amazônia, restando apenas essas áreas para os povos da 

floresta exercerem seu gênero de vida. 

e) intervenção das potências mundiais na Amazônia, com o intuito de privatizar as 

florestas e explorar os recursos madeireiros. 

 

 

 

 

 

 


