
 

 

Professor Grangeiro – Lista Impactos Ambientais no ENEM 
 

01. (Enem PPL 2019) Segundo o pensamento religioso de Padre Cícero Romão Batista (1844-1934), a ação 
humana do camponês sobre a natureza deveria seguir alguns princípios norteadores, os quais ficaram 
conhecidos na cultura popular brasileira como “os preceitos ecológicos do Padre Cícero”. Dentre esses 
preceitos, destaca-se: 

 
“Não plante em serra acima, nem faça roçado em ladeira muito em pé: deixe o mato protegendo a terra 
para que a água não a arraste e não se perca a sua riqueza.” 

FIGUEIREDO, J. B. A. Educação ambiental dialógica: as contribuições de Paulo freire e a cultura popular nordestina. 
Fortaleza: UFC, 2007. 

 
Comparando o pensamento do Padre Cícero com o atual conhecimento científico, pode-se encontrar 
elementos de convergência, já que a prática citada contribui primariamente para evitar (o)a  
a)  erosão.    
b)  salinização.    
c)  eutrofização.    
d)  assoreamento.    
e)  desertificação.    

  
02. (Enem PPL 2019) Observe o esquema que ilustra duas situações no ambiente marinho. 

 
 

Qual é o processo responsável pela diminuição da concentração de oxigênio no lado B do esquema?  
a)  Lixiviação.    
b)  Eutrofização.    
c)  Volatilização.    
d)  Fermentação.    
e)  Bioacumulação.    

  
03. (Enem 2019) A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista de 

impacto ambiental, destacam-se o césio-137 e o estrôncio-90. A maior contribuição de radionuclídeos 
antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 1950 e 1960, como resultado dos testes 
nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio-90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias 
alimentares e, em razão de sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com carbonato e 
substituir cálcio em diversos processos biológicos. 
FIGUEIRA, R. C. L.; CUNHA, I. I. L. A contaminação dos oceanos por radionuclídeos antropogênicos. Química Nova, n. 21, 

1998 (adaptado). 
 

Ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o 
estrôncio-90 será acumulado predominantemente?  
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a)  Cartilaginoso.     
b)  Sanguíneo.     
c)  Muscular.     
d)  Nervoso.     
e)  Ósseo.     

  
04. (Enem PPL 2018) O monóxido de carbono (CO)  é um gás extremamente tóxico. Ele interfere no 

processo respiratório dos vertebrados, pois se o CO  estiver presente no ar, haverá no sangue uma 
“competição” entre o CO  e o 2O .  

 
Infelizmente, grande parte da população convive diretamente com a presença desse gás, uma vez que ele 
é produzido em grandes quantidades  
a)  nas queimadas em matas e florestas.     
b)  na decomposição da matéria orgânica nos “lixões” urbanos.     
c)  no abdômen de animais ruminantes criados em sistemas de confinamento.     
d)  no processo de combustão incompleta de combustíveis fósseis.     
e)  nas chaminés das indústrias que utilizam madeira de reflorestamento como combustível.     

  
05. (Enem 2018) Companhias que fabricam jeans usam cloro para o clareamento, seguido de lavagem. 

Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras como peróxidos, que 
podem ser degradados por enzimas chamadas peroxidases. Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes 
codificadores de peroxidases em leveduras cultivadas nas condições de clareamento e lavagem dos jeans e 
selecionaram as sobreviventes para produção dessas enzimas. 

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. Rio de Janeiro: Artmed, 2016 (adaptado). 
 

Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva  
a)  reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem.     
b)  eliminar a necessidade de tratamento da água consumida.     
c)  elevar a capacidade de clareamento dos jeans.     
d)  aumentar a resistência do jeans a peróxidos.     
e)  associar ação bactericida ao clareamento.    

  
06.  (Enem PPL 2018) As larvas do inseto do bicho-da-farinha (Tenebrio molitor) conseguem se alimentar de 

isopor descartado (poliestireno expandido), transformando-o em dióxido de carbono e outros componentes. 
Dessa forma, essas larvas contribuem para a redução dos impactos negativos causados pelo acúmulo de 
isopor no ambiente. 

Disponível em: www.bbc.com. Acesso em: 29 out. 2015 (adaptado). 
 

A redução dos impactos causados pelo acúmulo de isopor é resultante de qual processo desempenhado 
pelas larvas do bicho-da-farinha?  
a)  Bioindicação.     
b)  Biomarcação.     
c)  Biodegradação.     
d)  Bioacumulação.     
e)  Biomonitoramento.     

  
07. (Enem 2018) Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas 

promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a 
dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como 
estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida (área necessária para o suprimento de suas 
necessidades vitais e reprodutivas) e a distribuição de suas populações. 

Disponível em: www.mma.gov.br. Acesso em: 30 nov. 2017 (adaptado). 
 

Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva porque  
a)  propicia o fluxo gênico.     
b)  intensifica o manejo de espécies.     
c)  amplia o processo de ocupação humana.     
d)  aumenta o número de indivíduos nas populações.     
e)  favorece a formação de ilhas de proteção integral.     

  
08. (Enem (Libras) 2017) O aumento da pecuária em decorrência do crescimento da demanda de carne pela 

população humana tem sido alvo de grandes preocupações por pesquisadores e ambientalistas. Essa 
preocupação ocorre em virtude de o metabolismo de animais como os ruminantes produzirem a liberarem 
gás metano para a atmosfera. 
Essa preocupação está relacionada com a intensificação de qual problema ambiental?  
a)  Eutrofização.     
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b)  Chuva ácida.    
c)  Bioacumulação.     
d)  Inversão térmica.    
e)  Aquecimento global.     

  
09. (Enem 2017) Os botos-cinza (Sotalia guianensis), mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes 

indicadores da poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida – cerca de 30 anos – na 
mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como o mercúrio, do 
que outros animais da sua cadeia alimentar. 

MARCOLINO, B. Sentinelas do mar. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. 
Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado). 

 
Os botos-cinza acumulam maior concentração dessas substâncias porque  
a)  são animais herbívoros.    
b)  são animais detritívoros.     
c)  são animais de grande porte.     
d)  digerem o alimento lentamente.    
e)  estão no topo da cadeia alimentar.     

  
10.  (Enem PPL 2017) Para a produção de adubo caseiro (compostagem), busca-se a decomposição aeróbica, 

que produz menos mau cheiro, seguindo estes passos: 
I.  Reserve um recipiente para depositar o lixo orgânico e monte a composteira em um local sombreado. 
II.  Deposite em apenas um dos lados da composteira o material orgânico e cubra-o com folhas. 
III.  Regue o material para umedecer a camada superficial. 
IV.  Proteja o material de chuvas intensas e do sol direto. 
V.  De dois em dois dias transfira o material para o outro lado para arejar. 

 
Em cerca de dois meses o adubo estará pronto. 

Processo de compostagem. Disponível em: www.ib.usp.br. Acesso em: 2 ago. 2012 (adaptado). 
 
Dos procedimentos listados, o que contribui para o aumento da decomposição aeróbica é o  
a)  I.    
b)  II.    
c)  III.    
d)  IV.    
e)  V.    
  

11.  (Enem PPL 2017) O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) estabelece os limites máximos de 
chumbo, cádmio e mercúrio para as familiares pilhas e baterias portáteis comercializadas no território 
nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado. Os 
estabelecimentos que comercializam esses produtos, bem como a rede de assistência técnica autorizada, 
devem receber dos usuários as pilhas e baterias usadas para repasse aos respectivos fabricantes ou 
importadores. 
Resolução Conama n. 401, de 4 de novembro de 2008. Disponível em: www.mma.gov.br. Acesso em: 14 
maio 2013 (adaptação). 
 
Do ponto de vista ambiental, a destinação final apropriada para esses produtos é  
a)  direcionar as pilhas e baterias para compostagem.    
b)  colocar as pilhas e baterias em um coletor de lixo seletivo.    
c)  enviar as pilhas e baterias usadas para firmas de recarga.    
d)  acumular as pilhas e baterias em armazéns de estocagem.    
e)  destinar as pilhas e baterias à reutilização de seus componentes.    
  

12.  (Enem 2017) O fenômeno da piracema (subida do rio) é um importante mecanismo que influencia a 
reprodução de algumas espécies de peixes, pois induz o processo que estimula a queima de gordura e ativa 
mecanismos hormonais complexos, preparando-os para a reprodução. Intervenções antrópicas nos 
ambientes aquáticos, como a construção de barragens, interferem na reprodução desses animais. 

MALTA, P. Impacto ambiental das barragens hidrelétricas. Disponível em: http://futurambiental.com. 
Acesso em: 10 maio 2013 (adaptado). 

 
Essa intervenção antrópica prejudica a piracema porque reduz o(a)  
a)  percurso da migração.     
b)  longevidade dos indivíduos.     
c)  disponibilidade de alimentos.     
d)  período de migração da espécie.     
e)  número de espécies de peixes no local.     
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13.  (Enem 2017) Para se adequar às normas ambientais atuais, as construtoras precisam prever em suas 
obras a questão do uso de materiais de modo a minimizar os impactos causados no local. Entre esses 
materiais está o chamado concregrama ou pisograma, que é um tipo de revestimento composto por peças 
de concreto com áreas vazadas, preenchidas com solo gramado. As figuras apresentam essas duas formas 
de piso feitos de concreto. 

 
 

A utilização desse tipo de piso em uma obra tem o objetivo de evitar, no solo a  
a)  impermeabilização.     
b)  diminuição da temperatura.     
c)  acumulação de matéria orgânica.     
d)  alteração do pH.     
e)  salinização.     

  
14.  (Enem 2016) A coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras 

convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente 
(Figura 1). 

 
 

A Figura 2 ilustra o Projeto Park Spark, desenvolvido em Cambridge, MA (EUA), em que as fezes dos 
animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um biodigestor instalado em 
parques públicos; e os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque. 

 
 

Uma inovação desse projeto é possibilitar o(a)  
a)  queima de gás metano.    
b)  armazenamento de gás carbônico.    
c)  decomposição aeróbica das fezes.    
d)  uso mais eficiente de combustíveis fósseis.    
e)  fixação de carbono em moléculas orgânicas.     
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15. (Enem 2ª aplicação 2016) Suponha que um pesticida lipossolúvel que se acumula no organismo após 
ser ingerido tenha sido utilizado durante anos na região do Pantanal, ambiente que tem uma de suas 
cadeias alimentares representadas no esquema: 

 
PLÂNCTON PULGA-D’ÁGUA LAMBARI PIRANHA TUIUIÚ     

 
Um pesquisador avaliou a concentração do pesticida nos tecidos de lambaris da região e obteve um 
resultado de 6,1 partes por milhão (ppm).  
 
Qual será o resultado compatível com a concentração do pesticida (em ppm)  nos tecidos dos outros 
componentes da cadeia alimentar? 

 
 PLÂNCTON PULGA-D’ÁGUA PIRANHA TUIUIÚ 
a) 15,1 10,3  4,3  1,2  

b) 6,1 6,1 6,1 6,1 

c) 2,1 4,3  10,4  14,3  

d) 2,1 3,9  4,1 2,3  

e) 8,8  5,8  5,3  9,6  
  
16.  (Enem 2ª aplicação 2016) Chamamos de lixo a grande diversidade de resíduos sólidos de diferentes 

procedências, como os gerados em residências. O aumento na produção de resíduos sólidos leva à 
necessidade de se pensar em maneiras adequadas de tratamento. No Brasil, 76%  do lixo é disposto em 
lixões e somente 24%  tem como destino um tratamento adequado, considerando os aterros sanitários, as 
usinas de compostagem ou a incineração. 

FADINI, P.S.; FADINI, A. A. A. Lixo: desafios e compromissos. 
Química Nova na Escola, maio 2001 (adaptado). 

 
Comparando os tratamentos descritos, as usinas de compostagem apresentam como vantagem serem o 
destino  
a)  que gera um produto passível de utilização na agricultura.    
b)  onde ocorre a eliminação da matéria orgânica presente no lixo.    
c)  mais barato, pois não implica custos de tratamento nem controle.    
d)  que possibilita o acesso de catadores, pela disposição do lixo a céu aberto.    
e)  em que se podem utilizar áreas contaminadas com resíduos de atividades de mineração.    

  
17.  (Enem 2ª aplicação 2016) O ambiente marinho pode ser contaminado com rejeitos radioativos 

provenientes de testes com armas nucleares. Os materiais radioativos podem se acumular nos organismos. 
Por exemplo, o estrôncio 90  é quimicamente semelhante ao cálcio e pode substituir esse elemento nos 
processos biológicos. 

FIGUEIRA, R. C. L.; CUNHA, I. I. L. A contaminação dos oceanos por radionuclídeos antropogênicos.  
Química Nova na Escola, n. 1, 1998 (adaptado). 

 
Um pesquisador analisou as seguintes amostras coletadas em uma região marinha próxima a um local que 
manipula o estrôncio radioativo: coluna vertebral de tartarugas, concha de moluscos, endoesqueleto de 
ouriços-do-mar, sedimento de recife de corais e tentáculos de polvo. 
 
Em qual das amostras analisadas a radioatividade foi menor?  
a)  Concha de moluscos.    
b)  Tentáculos de polvo.    
c)  Sedimento de recife de corais.    
d)  Coluna vertebral de tartarugas.    
e)  Endoesqueleto de ouriços-do-mar.    

  
18.  (Enem 2ª aplicação 2016) A modernização da agricultura, também conhecida como Revolução Verde, 

ficou marcada pela expansão da agricultura nacional. No entanto, trouxe consequências como o 
empobrecimento do solo, o aumento da erosão e dos custos de produção, entre outras. Atualmente, a 
preocupação com a agricultura sustentável tem suscitado práticas como a adubação verde, que consiste na 
incorporação ao solo de fitomassa de espécies vegetais distintas, sendo as leguminosas as mais difundidas.  

ANUNCIAÇÃO, G. C. F. Disponível em: www.muz.ifsuldeminas.edu.br.  
Acesso em: 20 dez. 2012 (adaptado).  
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A utilização de leguminosas nessa prática de cultivo visa reduzir a  
a)  utilização de agrotóxicos.    
b)  atividade biológica do solo.    
c)  necessidade do uso de fertilizantes.    
d)  decomposição da matéria orgânica.    
e)  capacidade de armazenamento de água no solo.    

  
19.  (Enem PPL 2016) Para o consumidor, é praticamente impossível identificar a diferença entre a sacola 

biodegradável e a comum, feita de polietileno – derivado do petróleo. Alguns governos municipais já 
exigem que os supermercados ofereçam sacolas biodegradáveis em substituição às sacolas comuns. 

Disponível em: http://epocanegocios.globo.com. Acesso em: 1 ago. 2012. 
 

A atitude tomada pelos governos municipais deve-se ao(à)  
a)  maior resistência que os materiais biodegradáveis apresentam em relação aos comuns.    
b)  escassez das matérias-primas derivadas do petróleo para produção das sacolas comuns.    
c)  custo consideravelmente menor das sacolas biodegradáveis em relação ao das sacolas comuns.    
d)  maior capacidade de produção das sacolas biodegradáveis, já que as fontes podem ser renováveis.    
e)  rápida decomposição das sacolas biodegradáveis pela ação de bactérias, em comparação às sacolas 

comuns.    
  
20.  (Enem 2ª aplicação 2016) As sacolas plásticas são utilizadas em grande quantidade no Brasil por serem 

práticas, leves e de baixo custo. Porém, o tempo necessário para que sofram degradação nas condições do 
meio é de, no mínimo, 100 anos. Com o intuito de reduzir o impacto ambiental desses produtos, as sacolas 
biodegradáveis foram introduzidas no mercado. Essas sacolas são confeccionadas de um material 
polimérico que confere a elas uma característica que as torna biodegradáveis. 

 
A qual característica das sacolas biodegradáveis o texto faz referência?  
a)  Elevada massa molecular do polímero.    
b)  Espessura fina do material que as constitui.    
c)  Baixa resistência aos líquidos nas condições de uso.    
d)  Baixa resistência ao ataque por microrganismos em condições adequadas.    
e)  Ausência de anéis aromáticos na estrutura do polímero usado na confecção das sacolas.    

  
21.  (Enem PPL 2016) Nos ambientes tropicais, os modelos convencionais de produção agrícola têm gerado 

degradação dos recursos naturais e um manejo cada vez mais caro e trabalhoso. Pela legislação brasileira, 
os sistemas agroflorestais (SAFs) são sistemas de uso e ocupação do solo em que plantas lenhosas perenes 
são manejadas em associação com plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas, culturas agrícolas e forrageiras 
em uma mesma unidade de manejo, de acordo com arranjo espacial e temporal, com alta diversidade de 
espécies e interações entre esses componentes. 

Disponível em: www.ambienduran.eng.br. Acesso em: 4 ago. 2012 (adaptado). 
 

Os SAFs são atualmente muito adotados como estratégia de manejo ambiental no Brasil porque  
a)  garantem a produção de plantas exóticas.    
b) possibilitam a manutenção de monocultura típica.    
c)  aumentam a produção com culturas transgênicas.    
d)  permitem a utilização do solo com culturas diversas.    
e)  favorecem a adaptação de plantas lenhosas madeireiras.    

  
22.  (Enem 2016) Os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam, geralmente, 

diminuição de sua diversidade e perda de sua estabilidade. Nesse contexto, o uso integrado de árvores aos 
sistemas agrícolas (sistemas agroflorestais) pode cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do 
processo sucessional e, ao mesmo tempo, uma produção escalonada e diversificada. 

Disponível em: saf.cnpgc.embrapa.br. Acesso em: 21 jan. 2012 (adaptado). 
 

Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola, pois  
a)  substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas.    
b)  intensifica a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocidas.    
c)  promove maior diversidade de vida no solo com o aumento da matéria orgânica.     
d)  favorece a dispersão das sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas florestais.    
e)  cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras com a diminuição da insolação sobre o 

solo.     
  
23.  (Enem PPL 2015) A remoção de petróleo derramado em ecossistemas marinhos é complexa e muitas 

vezes envolve a adição de mais sustâncias ao ambiente. Para facilitar o processo de recuperação dessas 
áreas, pesquisadores têm estudado a bioquímica de bactérias encontradas em locais sujeitos dessas a esse 
tipo de impacto. Eles verificaram que algumas dessas espécies utilizam as moléculas de hidrocarbonetos 
como fonte energética, atuando como biorremediadores, removendo o óleo do ambiente. 
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KREPSKY, N.; SILVA SOBRINHO, F.; CRAPEZ, M. A. C. 
Ciência Hoje, n. 223, jan.-fev. 2006 (adaptado). 

 
 

Para serem eficientes no processo de biorremediação citado, as espécies escolhidas devem possuir  
a)  Células flageladas, que capturem as partículas de óleo presentes na água.    
b)  altas taxas de mutação, para se adaptarem ao ambiente impactado pelo óleo.    
c)  enzimas, que catalisem reações de quebra das moléculas constituintes do óleo.    
d)  parede celular espessa, que impossibilite que as bactérias se contaminem com o óleo.    
e)  capacidade de fotossíntese, que possibilite a liberação de oxigênio para a renovação do ambiente 

poluído.    
  

24.  (Enem 2015) A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos 
tecidos. O escurecimento das águas dos rios causado pelo despejo desses corantes pode desencadear uma 
série de problemas no ecossistema aquático. 
Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é o(a)  
a)  eutrofização.    
b)  proliferação de algas.    
c)  inibição da fotossíntese.    
d)  fotodegradação da matéria orgânica.    
e)  aumento da quantidade de gases dissolvidos.    

  
25.  (Enem PPL 2015) Os parasitoides são insetos diminutos, que têm hábitos bastante peculiares: suas 

larvas se desenvolvem dentro do corpo de outros animais. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de 
determinada espécie e, por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle 
biológico de pragas agrícolas. 

Santo, M. M. E. Et AL. Parasitoides: insetos benéficos e cruéis. 
Ciência Hoje, n. 291, abr. 2012 (adaptado). 

 
O uso desses insetos na agricultura traz benefícios ambientais, pois diminui o(a)  
a)  tempo de produção agrícola.    
b)  diversidade de insetos-praga.    
c)  aplicação de inseticidas tóxicos.    
d)  emprego de fertilizantes agrícolas.    
e)  necessidade de combate a ervas daninhas.    

  
26. (Enem PPL 2014)   
 

Estranha neve: 
espuma, espuma apenas 

que o vento espalha, bolha em baile no ar, 
vinda do Tietê alvoroçado ao abrir de comportas, 

espuma de dodecilbenzeno irredutível, 
emergindo das águas profanadas do rio-bandeirante, hoje rio-despejo 

de mil imundícies do progresso. 
 

ANDRADE, C. D. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar. 1992 (fragmento).  
 

Nesse poema, o autor faz referência à  
a)  disseminação de doenças nas áreas atingidas por inundações.    
b)  contaminação do lençol freático pela eliminação de lixo nos rios.    
c)  ocorrência de enchente causada pela impermeabilização dos solos.    
d)  presença de detergentes sintéticos como agentes poluentes de águas.    
e)  destruição de fauna e flora pela contaminação de bacias hidrográficas.    
  

27. (Enem 2014) Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvida pela água do mar. O esquema representa 
reações que ocorrem naturalmente, em equilíbrio, no sistema ambiental marinho. O excesso de dióxido de 
carbono na atmosfera pode afetar os recifes de corais. 
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O resultado desse processo nos corais é o(a)  
a)  seu branqueamento, levando à sua morte e extinção.    
b)  excesso de fixação de cálcio, provocando calcificação indesejável.    
c)  menor incorporação de carbono, afetando seu metabolismo energético.    
d)  estímulo da atividade enzimática, evitando a descalcificação dos esqueletos.    
e)  dano à estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho das populações.    

  
28.  (Enem PPL 2014) Se por um lado a Revolução Industrial instituiu um novo patamar de tecnologia e, com 

isso, uma melhoria na qualidade de vida da população, por outro lado os resíduos decorrentes desse 
processo podem se acumular no ar, no solo e na água, causando desequilíbrios no ambiente.  

 
O acúmulo dos resíduos provenientes dos processos industriais que utilizam combustíveis fósseis traz como 
consequência o(a)  
a)  eutrofização dos corpos-d’água, aumentando a produtividade dos sistemas aquáticos.    
b)  precipitação de chuvas ácidas, danificando florestas, ecossistemas aquáticos e construções.    
c)  mudança na salinidade dos mares, provocando a mortalidade de peixes e demais seres aquáticos.    
d)  acúmulo de detritos, causando entupimento de bueiros e alagamento das ruas.    
e)  presença de mosquitos, levando à disseminação de doenças bacterianas e virais.    

  
29.  (Enem PPL 2014) A eutrofização é um dos fenômenos responsáveis pela mortalidade de parte das 

espécies aquáticas e, em regiões próximas a centros urbanos, pela perda da qualidade de vida da 
população. Um exemplo é a Lagoa da Pampulha, um dos mais conhecidos pontos turísticos da capital de 
Minas Gerais, onde as atividades de pesca e nado não são mais permitidas.  

 
Para evitar a ocorrência desse fenômeno em lagos deve-se   
a)  manter inalterado seu volume de água.     
b)  aumentar a população de algas planctônicas.    
c)  diminuir o teor de nutrientes despejados nas águas.    
d)  impedir a fotossíntese das algas abaixo da superfície.    
e)  aumentar a população de espécies do topo da cadeia alimentar.    

  
30.  (Enem 2014) O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado — apenas 

pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os 
aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos 
de carbono com base no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), do Protocolo de Kyoto. 

 
Essa fonte de energia subutilizada, citada no texto, é o  
a)  etanol, obtido a partir da decomposição da matéria orgânica por bactérias.    
b)  gás natural, formado pela ação de fungos decompositores da matéria orgânica.    
c)  óleo de xisto, obtido pela decomposição da matéria orgânica pelas bactérias anaeróbias.    
d)  gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição da matéria orgânica.    
e)  gás liquefeito de petróleo, obtido pela decomposição de vegetais presentes nos restos de comida.    

  
31. (Enem 2ª aplicação 2014) Os impactos da construção de represas são relativamente bem documentados 

para muitas bacias hidrográficas. Estes impactos estão relacionados ao tamanho, volume, tempo de 
retenção de água no reservatório, localização geográfica e posição no trajeto do rio. 
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As alterações na região produzem efeitos e impactos, tais como  
a)  elevação da taxa de reprodução dos peixes da região pelo aumento da área inundada.    
b)  diminuição da quantidade de 2CO  na atmosfera pela formação do reservatório.    
c)  maior incidência de doenças endêmicas transmitidas por mosquitos da região.    
d)  alteração dos níveis de precipitação pela ampliação do lençol freático.    
e)  aumento na quantidade de água no ciclo hidrográfico da bacia atingida.    

  
32.  (Enem PPL 2013) Algumas estimativas apontam que, nos últimos cem anos, a concentração de gás 

carbônico na atmosfera aumentou em cerca de 40%, devido principalmente à utilização de combustíveis 
fósseis pela espécie humana. Alguns estudos demonstram que essa utilização em larga escala promove o 
aumento do efeito estufa. 
Outros fatores de origem antrópica que aumentam o efeito estufa são  
a)  chuva ácida e destruição da camada de ozônio.    
b)  alagamento e inversão térmica.    
c)  erosão e extinção das espécies.    
d)  poluição das águas e do solo.    
e)  queimada e desmatamento.    

  
33.  (Enem 2013) Sabe-se que o aumento da concentração de gases como CO2, CH4 e N2O na atmosfera é um 

dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas 
que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo 
da matéria orgânica do solo. 

ROSA, A. H.; COELHO, J. C. R. Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola. São Paulo, n. 5, nov. 2003 (adaptado). 
 

De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa?  
a)  Evitando a rotação de culturas.    
b)  Liberando o CO2 presente no solo.    
c)  Aumentando a quantidade de matéria orgânica do solo.    
d)  Queimando a matéria orgânica que se deposita no solo.    
e)  Atenuando a concentração de resíduos vegetais do solo.    

  
34.  (Enem PPL 2013) Para a produção de etanol combustível, as usinas retiram água do leito de rios 

próximos, reutilizando-a nas suas instalações. A vinhaça, resíduo líquido gerado nesse processo, é diluída 
para ser adicionada ao solo, utilizando uma técnica chamada de fertirrigação. Por meio desse 
procedimento, o fósforo e o potássio, essenciais à produção de cana-de-açúcar, são devolvidos ao solo, 
reduzindo o uso de fertilizantes sintéticos.  
Essa intervenção humana no destino da vinhaça tem como resultado a diminuição do impacto ambiental 
referente à  
a)  erosão do solo.    
b)  produção de chuva ácida.    
c)  elevação da temperatura global.    
d)  eutrofização de lagos e represas.    
e)  contaminação de rios por pesticidas.    

  
35.  (Enem PPL 2013) A poluição térmica, provocada principalmente pela má utilização da água na 

refrigeração das turbinas e caldeiras de usinas hidrelétricas e termelétricas, respectivamente, afeta o 
aspecto físico-químico e biológico dos cursos hídricos. A água empregada na manutenção dessas usinas 
deveria ser tratada termicamente, promovendo a liberação do calor, para posterior devolução ao meio 
ambiente. Contudo, ao ser despejada nos lagos e nos rios, sem qualquer controle ou fiscalização, causa 
sérios danos à vida aquática, pois reduz significativamente o tempo de vida de algumas espécies, afetando 
seus ciclos de reprodução. 

Disponível em: www.brasilescola.com. Acesso em: 25 abr. 2010 (adaptado). 
 

Um dos efeitos nocivos promovidos pela poluição térmica dos corpos hídricos pode ser identificado pelo(a)  
a)  desenvolvimento excessivo do fitoplâncton, devido à eutrofização do meio aquático.    
b)  prejuízo à respiração dos seres vivos, devido à redução da pressão parcial de oxigênio na água.    
c)  bloqueio da entrada de raios solares na água, devido ao acúmulo de sedimentos na superfície.    
d) potenciação dos poluentes presentes, devido à diminuição da velocidade de degradação desses 

materiais.    
e)  desequilíbrio dos organismos desses ecossistemas, devido ao aumento da concentração de dióxido de 

carbono.    
  
36.  (Enem PPL 2013) As algas marinhas podem ser utilizadas para reduzir a contaminação por metais 

pesados em ambientes aquáticos. Elas podem funcionar como uma “esponja biológica”, absorvendo esses 
poluentes. Dentro das células dessas algas, esses metais são imobilizados no vacúolo por mecanismos 
bioquímicos. 

Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 21 nov. 2011 (adaptado). 
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Nesse processo, as algas atuam como agentes que promovem a  
a)  biodigestão.    
b) eutrofização.    
c)  desnitrificação.    
d)  biorremediação.    
e)  biomonitoração.    

  
37.  (Enem 2013) No Brasil, cerca de 80% da energia elétrica advém de hidrelétricas, cuja construção implica 

o represamento de rios. A formação de um reservatório para esse fim, por sua vez, pode modificar a 
ictiofauna local. Um exemplo é o represamento do Rio Paraná, onde se observou o desaparecimento de 
peixes cascudos quase que simultaneamente ao aumento do número de peixes de espécies exóticas 
introduzidas, como o mapará e a corvina, as três espécies com nichos ecológicos semelhantes. 

PETESSE, M. L.; PETRERE JR., M. Ciência Hoje, São Paulo, n. 293, v. 49, jun. 2012 (adaptado). 
 

Nessa modificação da ictiofauna, o desaparecimento de cascudos é explicado pelo(a)  
a)  redução do fluxo gênico da espécie nativa.    
b)  diminuição da competição intraespecífica.    
c)  aumento da competição interespecífica.    
d)  isolamento geográfico dos peixes.    
e)  extinção de nichos ecológicos.    
  

38.  (Enem 2013) Apesar de belos e impressionantes, corais exóticos encontrados na Ilha Grande podem ser 
uma ameaça ao equilíbrio dos ecossistemas do litoral do Rio de Janeiro. Originários do Oceano Pacífico, 
esses organismos foram trazidos por plataformas de petróleo e outras embarcações, provavelmente na 
década de 1980, e disputam com as espécies nativas elementos primordiais para a sobrevivência, como 
espaço e alimento. Organismos invasores são a segunda maior causa de perda de biodiversidade, 
superados somente pela destruição direta de hábitats pela ação do homem. As populações de espécies 
invasoras crescem indefinidamente e ocupam o espaço de organismos nativos. 

LEVY, I. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 5 dez. 2011 (adaptado). 
 

As populações de espécies invasoras crescem bastante por terem a vantagem de  
a)  não apresentarem genes deletérios no seu pool gênico.    
b)  não possuírem parasitas e predadores naturais presentes no ambiente exótico.    
c)  apresentarem características genéticas para se adaptarem a qualquer clima ou condição ambiental.    
d)  apresentarem capacidade de consumir toda a variedade de alimentos disponibilizados no ambiente 

exótico.    
e)  apresentarem características fisiológicas que lhes conferem maior tamanho corporal que o das espécies 

nativas.    
 

Gabarito: 
 
01. A 

A erosão e o consequente empobrecimento do solo pode ser evitado desde que não se pratique a 
agricultura em solos muito inclinados e não se deixe o solo exposto ao intemperismo após as colheitas.   

 
02. B 

A eutrofização é o enriquecimento das águas com nutrientes. Caso os nutrientes sejam orgânicos, haverá 
intensificação da decomposição aeróbica, com maior demanda bioquímica pelo oxigênio dissolvido na água, 
como se observa no lado B da figura.   

 
03. E 

O estrôncio-90 será acumulado predominantemente no tecido ósseo, o qual é mineralizado e rico em 
fosfato de cálcio.   

 
04. D 

Grande parte do monóxido de carbono (CO)  presente na atmosfera das grandes cidades é proveniente do 
processo de combustão incompleta de combustíveis fósseis.   

 
05. A 

As enzimas peroxidases produzidas pelas leveduras geneticamente modificadas degradam os peróxidos 
utilizados no clareamento dos tecidos, reduzindo a carga de poluentes que seriam lançados nos cursos 
d’água.   

 
06. C 

A oxidação do isopor produzindo 2CO  e outras substâncias químicas é um fenômeno de degradação 
biológica ou biodegradação.   
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07. A 
Os corredores ecológicos facilitam o fluxo gênico entre populações, aumentando a variabilidade genética e 
a capacidades de adaptação ao ambiente.   

 
08. E 

O gás metano 4(CH )  é um dos gases que retém o calor na atmosfera, sendo um dos responsáveis pelo 
aumento do aquecimento global.   

 
09. E 

Os organismos que se situam no topo da cadeia alimentar apresentam as maiores concentrações de 
poluentes que não conseguem excretar, devido ao efeito cumulativo ou magnificação trófica dessas 
substâncias.   

 
10. E 

O arejamento do material orgânico em decomposição estimula a atividade dos micro-organismos aeróbicos.   
 
11. E 

Do ponto de vista ambiental, a destinação final apropriada para esses produtos é destinar as pilhas e 
baterias à reutilização de seus componentes.   

 
12. A 

As barragens nos rios reduzem o percurso da migração, prejudicando o processo reprodutivo dos peixes 
que realizam a subida do rio (piracema).   

 
13. A 

A utilização do pisograma em uma obra tem o objetivo de evitar a impermeabilização do solo, fato que 
dificulta o escoamento das águas das chuvas.   

 
14. A 

O biodigestor realiza a decomposição incompleta das fezes dos animais produzindo, como subproduto, o 
gás metano 4(CH ).  Esse gás pode ser utilizado como combustível na iluminação pública.   

 
15. C 

Sabendo-se que o pesticida se acumula no organismo, os níveis tróficos mais altos terão maior 
concentração dessa substância. Assim, o plâncton terá menor concentração, que vai crescendo, na pulga 
d´água, depois no lambari, em seguida na piranha e, em maior concentração, no tuiuiú   

 
16. A 

A compostagem, muito utilizada na agricultura, é o processo de transformação da matéria orgânica, 
encontrada no lixo, em adubo orgânico. É considerada um tipo de reciclagem do lixo orgânico, em que os 
microrganismos são responsáveis pela degradação natural.   
 

17. B 
Como o estrôncio pode substituir o cálcio em processos biológicos, a menor radioatividade será encontrada 
nos componentes de seres vivos com menor concentração de cálcio, no caso os tentáculos de polvo. 

 
18. C 

A aplicação de leguminosas reduz a necessidade de uso de fertilizantes, pois apresentam em suas raízes 
bactérias que fixam nitrogênio da atmosfera, fornecendo diversos compostos nitrogenados aos vegetais.   

 
19. E 

As sacolas biodegradáveis são fabricadas com materiais renováveis, que se decompõem com mais 
facilidade através da ação de micro-organismos, como bactérias; enquanto as sacolas comuns, que são 
derivadas do petróleo, levam anos para se decompor.   

 
20. D 

As sacolas biodegradáveis apresentam em sua constituição polímeros decompostos com maior facilidade 
pelos microrganismos, em condições específicas, como temperatura, umidade e quantidade de oxigênio.   

 
21. D 

Os SAFs (sistemas agroflorestais) permitem que diversas espécies se desenvolvam, contribuindo para o 
combate à erosão, no aporte de matéria orgânica do solo e no restabelecimento das relações ecológicas 
entre os seres vivos da região.   
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22. C 
Os sistemas agroflorestais promovem maior diversidade de vida no solo com o aumento da matéria 
orgânica originada das árvores plantadas em áreas agrícolas. A decomposição dos detritos vegetais e 
animais enriquece o solo com nutrientes.   

 
23. C 

As bactérias escolhidas para atuarem no processo de biorremediação devem possuir a capacidade de 
sintetizar enzimas que catalisem as reações de quebra das moléculas constituintes do óleo.   

 
24. C 

O escurecimento da água impede a passagem de luz. Consequentemente, ocorrerá a queda da taxa 
fotossintética dos organismos autótrofos que nela vivem.   

 
25. C 

A utilização de parasitoides como controle biológico de pragas agrícolas resulta na menor utilização de 
inseticidas tóxicos na prática agrícola e, consequentemente, em menor impacto ambiental.   

 
26. D 

No poema, o autor faz referência à presença de detergentes sintéticos como agentes poluentes das águas, 
ao citar "Estranha neve: espuma, espuma apenas...".   
 

27. E 
A redução do pH das águas marinhas pode causar danos à estrutura dos exoesqueletos calcários de 
moluscos e cnidários formadores dos recifes de coral, reduzindo o tamanho dessas populações oceânicas.   

 
28. B 

A fumaça liberada pelas chaminés das fábricas e indústrias liberam gases, como óxidos de enxofre e 
nitrogênio, os quais se combinam com a água da chuva formando ácido sulfúrico e ácido nítrico. As chuvas 
ácidas danificam florestas, ecossistemas aquáticos e construções.   

 
29. C 

A eutrofização é o enriquecimento das águas com nutrientes orgânicos e (ou) inorgânicos. O aumento de 
nutrientes na água provoca o aumento da DBO (demanda bioquímica pelo oxigênio) e, consequentemente, 
a morte dos organismos aeróbicos. Com a proliferação de micro-organismos anaeróbicos forma-se o 
chamando "esgoto a céu aberto".   

 
30. D 

A fonte de energia subutilizada nos aterros sanitários é o gás metano 4(CH )  produzido pela atividade 
decompositora de bactérias anaeróbicas. 

 
31. C 

[A]  Incorreta. Ocorre a diminuição da reprodução de muitas populações de peixes, devido à alteração de 
seu habitat e dos processos de migração. 

[B]  Incorreta. Ocorre o aumento da emissão, principalmente, de gás carbônico 2(CO )  e gás metano 

4(CH ),  devido à decomposição da vegetação inundada. 
[C]  Correta. Ocorre o aumento de doenças endêmicas transmitidas por mosquitos, pelas condições 

favoráveis ao aumento de criadouros desses insetos. 
[D]  Incorreta. Alterações no lençol freático causado pelo reservatório não causam alteração dos níveis de 

precipitação na região. 
[E]  Incorreta. O represamento não altera a quantidade de água no ciclo hidrográfico da bacia atingida.      

 
32. E 

Os desmatamentos e as queimadas promovem o acúmulo do CO2 na atmosfera, agravando o aumento do 
aquecimento global.   
 

33. C 
A fotossíntese, realizada pelas plantas, algas e certas bactérias, remove o CO2 da atmosfera, contribuindo 
para a fixação do carbono na forma de compostos orgânicos.   
 

34. D 
A utilização da adubação orgânica do solo evita a contaminação dos corpos d’água por pesticidas sintéticos.   

 
35. B 

A poluição térmica dos corpos hídricos prejudica a respiração dos seres vivos devido à redução da pressão 
parcial do oxigênio (pO2) na água. A solubilidade do oxigênio na água diminui com o aumento da 
temperatura.   
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36. D 
A biorremediação é uma estratégia que utiliza seres vivos com a finalidade de diminuir o impacto ambiental 
causado pelos poluentes ambientais, tais como o acúmulo de metais pesados na água.   
 

37. C 
A introdução de espécies exóticas em um ecossistema pode causar o aumento da competição 
interespecífica quando há sobreposição de nichos ecológicos entre o invasor e as espécies nativas.   

 
38. B 

As espécies exóticas podem causar impacto ambiental negativo por ocuparem nichos ecológicos em locais 
distantes de onde vivem. Elas causam diminuição da biodiversidade da área invadida, sobretudo quando 
são favorecidas pela ausência de parasitas e predadores específicos nos locais ocupados.   
 


