
 

 

Tarefa 9 professor Robert 
 
01. (UFPB/2010) A chuva ácida é um fenômeno causado, sobretudo, pelas emissões resultantes da queima 

de combustíveis fósseis. O dióxido de enxofre, lançado no ar por algumas indústrias, e o óxido de 
nitrogênio, provenientes de diversos combustíveis fósseis e dos veículos motorizados, combinam-se com o 
hidrogênio na atmosfera e transformam-se em ácido sulfúrico e em ácido nítrico. 
 
Considerando as informações, é correto afirmar que, no Brasil, o fenômeno das chuvas ácidas é 
a) inexistente, pois a matriz energética brasileira é proveniente da energia hidráulica, considerada limpa 

por não causar danos ambientais. 
b) irrelevante, pois a maior parte da frota automobilística brasileira é movida a álcool, combustível livre 

de gases que causam as chuvas ácidas. 
c) intenso em algumas áreas, principalmente nos polos siderúrgicos, devido à utilização maciça de carvão 

mineral. 
d) inexistente, pois o carvão mineral utilizado para a geração de energia elétrica é pouco poluente por 

apresentar baixo teor de gases que provocam as chuvas ácidas. 
e) intenso nos grandes centros urbanos, devido ao aumento expressivo da frota de carros bicombustíveis. 

 
02. (UDESC SC/2009) A qualidade da água que bebemos depende do saneamento básico; o ar que 

respiramos depende das medidas quanto ao transporte e à indústria; e a saúde do trabalhador depende de 
tecnologias limpas. O teor de enxofre no diesel serve para aumentar a má qualidade do ar que respiramos 
e acentua a urgência da adoção de medidas imediatas e de um plano nacional de qualidade do ar. 
Sobre esse assunto assinale a alternativa incorreta. 
a) Para melhorar a qualidade do ar, com medidas muito além do teor de enxofre, há que investir pesado 

nos transportes sobre trilhos, como trens e metrô, na integração dos meios de transporte e no 
combate aos engarrafamentos. 

b) Nosso diesel é de péssima qualidade: no interior há o S2000 – que tem duas mil partes por milhão 
(PPMs) de enxofre – e nas regiões metropolitanas há o S500 – com quinhentas PPMs de enxofre. Para 
termos uma base de comparação, na Europa já é obrigatório o S50 e, a partir de 2010, será permitido 
apenas o S10, com dez PPMs de enxofre. 

c) Apesar de não haver comprovação científica, há suspeitas de que o dióxido de enxofre tenha 
provocado a morte de 3.000 mulheres e milhares de internações por doenças respiratórias, só na 
cidade de São Paulo. 

d) Um veículo desregulado emite até 40% a mais de poluição, devido à carburação imperfeita, e consome 
mais combustível. Isso representa um rombo no clima e nos pulmões. A emissão do gás metano nos 
lixões deve ser evitada e o metano convertido em energia. 

e) Em 2002, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) aprovou uma resolução (que tem força de 
lei) determinando que, a partir de 2009, os novos veículos a diesel, como caminhões e ônibus, deverão 
sair da fábrica com uma emissão atmosférica máxima correspondente à gerada pelo motor Euro 4 e 
pelo diesel S50 (com 50 partes por milhão de enxofre). 

 
03. (UCS RS/2015) O processo de industrialização brasileiro pode ser dividido em quatro fases, sendo a 

primeira, entre 1808 a 1929, caracterizada como pequena e insuficiente; a segunda, entre 1930 a 1955, 
caracterizada pela industrialização nacionalista; a terceira, entre 1956 a 1990, caracterizada pela 
industrialização impulsionada por capitais estatais, nacional e transnacionais e, a quarta fase, a partir dos 
anos 1990. Sobre esta quarta fase, assinale a alternativa correta. 
a) Consequência de uma realocação geográfica do capitalismo mundial, típica do processo de 

globalização, que culminou em significativo crescimento das trocas comerciais entre os países, 
conduzindo a um importante incremento dos investimentos das empresas transnacionais nos países 
subdesenvolvidos emergentes, como o Brasil. 

b) Caracterizada pelas atividades econômicas dispersas pelo território nacional, voltadas quase que 
integralmente para o mercado externo, com eliminação das barreiras alfandegárias, importação de 
máquinas e equipamentos, comprados principalmente da Inglaterra, culminando numa dependência 
externa, que se expressa na formação dos blocos econômicos. 

c) Acelerado ritmo de industrialização em virtude da crise cafeeira, baseia-se no capital nacional de 
diversos setores, cuja força de trabalho é oriunda principalmente do campo, promovendo o aumento 
das cidades e metrópoles, bem como do mercado consumidor, em parte, subsidiado pelo capital 
estatal, que modernizou a infraestrutura e multiplicou as indústrias de base. 

d) Caracterizado, como o que inegavelmente alguns autores denominam de industrialização tardia, se 
comparada àquela verificada em fins do século XVIII, no Reino Unido, que liderou a Revolução 
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Industrial. Apesar da diferença no tempo e espaço, essa fase em nada perde para o processo de 
industrialização verificado nos países mais industrializados. 

e) Fase da construção das grandes usinas hidrelétricas que impulsionam e abastecem a energia motora 
da indústria brasileira. É marcada pelo grande estímulo às indústrias pesadas, como as naval e 
mecânica. Para atrair investimentos estrangeiros e dinamizar a indústria, promoveu-se a abertura das 
fronteiras ao capital internacional mediante incentivos fiscais e tarifários. 

 
04. (UECE/2012) Considere as seguintes afirmações que tratam do ambiente em grandes centros urbanos:  

I. O aumento da temperatura em face do adensamento de construções, do asfaltamento de ruas e 
avenidas e da rarefação ou ausência de vegetação tende a gerar as “ilhas de calor”.  

II. Em geral, a expansão nos grandes centros urbanos brasileiros tem sido realizada em terrenos 
ambientalmente estáveis e com baixa vulnerabilidade à ocupação.  

III. Comumente, as áreas de risco à ocupação correspondem aos fundos de vales, topos de morros e 
vertentes íngremes.  

IV. Parques, áreas verdes e matas ciliares, contribuem para a melhoria do clima urbano, amenizando os 
gradientes térmicos.  

 
Está correto o que se afirma em  
a) I, II, III e IV.  
b) I, III e IV apenas.  
c) II e III apenas.  
d) I, II e IV apenas.  

 
05. (UFSCar SP/2013) Relatório divulgado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) nesta segunda-feira 

mostra que a poluição do ar chegou a níveis tão elevados que pode ameaçar a saúde dos que vivem nas 
metrópoles. Segundo o levantamento, o desenvolvimento da economia está atrelado aos poluentes. Nações 
emergentes estão entre as mais poluídas, com o Brasil incluso nesta lista. Se a recomendação da OMS 
tivesse sido seguida, a organização estima que 1,09 milhão de mortes poderiam ter sido evitadas somente 
em 2008. 

(Folha de S.Paulo, 26.09.2011. Adaptado.) 
 

A notícia alerta sobre os riscos à saúde causados pela poluição do ar, associando o desenvolvimento 
econômico das metrópoles à emissão de poluentes. Este cenário poderia ser evitado com 
a) o levantamento das atividades prejudiciais e a transferência física dos focos poluidores para áreas 50 a 

100 km mais distantes. 
b) a regulação do uso de maquinaria agrícola e o controle sobre o avanço das monoculturas em áreas 

florestadas nas metrópoles. 
c) a adoção de limites mais amplos na medição dos poluentes e o congelamento das atividades dos focos 

poluidores. 
d) a implantação de políticas ambientais e a fiscalização efetiva dos agentes poluidores. 
e) o controle rígido para a implantação de novas indústrias sustentáveis e a coleta dos gases poluentes 

para posterior descarte. 
 
06. (UFG GO/2013) Leia o texto a seguir. 

[…] A qualidade do ar da cidade não depende somente da quantidade de poluentes lançados pelas fontes 
emissoras, mas também da forma como a atmosfera age no sentido de concentrá-los ou dispersá-los. […] 
Assume-se que os fenômenos de dispersão e remoção dos poluentes sejam comandados pelas feições 
regionais da atmosfera […], pelos aspectos locais do clima urbano (ilhas de calor e circulação de ar) em 
consonância com as características da superfície urbana […]. 

 

TORRES, F. T. P.; MARTINS, L. A. Fatores que influenciam na concentração do material particulado na cidade de Juiz de Fora (MG). In: 
Caminho  da Geografia, Uberlândia (MG), v. 4, n. 16, p. 23-39, 2005. (Adaptado). 

 
O fenômeno descrito no texto é comum nas grandes áreas urbanas. Considerando-se essas informações e 
levandose em conta a circulação geral da atmosfera em uma cidade situada na Região Metropolitana de 
São Paulo, durante a estação do inverno, contribuem para a concentração de poluentes no ar as condições 
do 
a) tempo, relacionadas a grandes turbulências do ar. 
b) clima, associadas ao encontro entre massas de ar. 
c) clima, associadas a instabilidades atmosféricas. 
d) tempo, favoráveis à dispersão do material particulado. 
e) tempo, caracterizadas por estabilidade atmosférica. 
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07. (UDESC SC/2013) O termo poluição deriva do latim poluere, que significa sujar. Poluição é qualquer 
alteração provocada no meio ambiente, que pode ser um ecossistema natural ou agrário, um sistema 
urbano ou até mesmo, em microescala, o interior de uma casa. Sobre a poluição do ar é correto afirmar, 
exceto: 
a) A poluição do ar é resultado do lançamento de enorme quantidade de gases e materiais particulados 

na atmosfera, seja de gases que já a compõem, causando um desequilíbrio nas proporções; ou de 
gases estranhos a ela, como é o caso do dióxido de enxofre, dos óxidos de azoto e do monóxido de 
carbono. 

b) Os principais responsáveis pela poluição do ar, nas cidades, são os transportes, as instalações 
industriais, as centrais termelétricas, as instalações de aquecimentos, entre outros. 

c) O monóxido de carbono é um gás que em altas doses pode levar à morte por asfixia. O monóxido de 
carbono reduz a oxigenação do cérebro, provocando, também, dores de cabeça, vertigens e 
perturbações sensoriais. 

d) A poluição do ar causa problemas respiratórios, alergias e doenças crônicas como asma e bronquite. 
e) A poluição do ar atinge somente as cidades industrializadas, mesmo assim, hoje em dia, já não é mais 

um problema tão grave, se comparado às chuvas ácidas. 
 
08. (USF SP/2019) A poluição dos rios, mares e lagos é um problema grave e atual que ocorre não somente 

no Brasil, mas em todo o mundo. No caso do Brasil, o rio que mais chama a atenção para esse fato 
preocupante é o Tietê. Esse rio nasce em Salesópolis, na Serra do Mar, e passa por 62 municípios do 
estado. Recebe o esgoto doméstico e industrial no trecho da capital do estado e a grande maioria desse 
esgoto não é tratada, por isso é considerado o rio mais poluído do Brasil. 

 

Disponível em: <https://www.pensamen-.toverde.com.br/meio-ambiente/conheca-rios-poluidos-mundo/>. (adaptado). 
 

Se toda a poluição gerada na bacia hidrográfica em questão chegasse ao oceano, certamente traria graves 
problemas para a seguinte cidade: 
a) Santos (Brasil) 
b) Rio de Janeiro (Brasil) 
c) Buenos Aires (Argentina) 
d) Iguape (Brasil) 
e) Santiago (Chile) 

 
09. (UEG GO/2010) A constante degradação ambiental nas bacias hidrográficas de intensa ocupação 

antrópica tem alterado significativamente a qualidade dos seus corpos d`água. O aumento da eutrofização 
nestes cursos d`água leva à proliferação e à predominância de grupos algais e de cianobactérias. Sobre as 
cianobactérias e os efeitos dos impactos ambientais gerados, é CORRETO afirmar: 
a) as bacias hidrográficas do rio São Francisco e do Tocantins, ambas abrangendo o estado de Goiás, 

apresentam problemas ambientais como o uso frequente de agrotóxicos, originados nas atividades das 
monoculturas. 

b) as cianobactérias são organismos que possuem estratégias de crescimento que, sob condições 
ambientais favoráveis, promovem florações evidenciadas nos corpos d`água como um “caldo 
esverdeado”. 

c) a crescente eutrofização dos ecossistemas aquáticos tem sido produzida por atividades antrópicas, tais 
como as descargas de esgotos domésticos e industriais dos centros urbanos. 

d) as cianobactérias podem liberar para o ambiente neurotoxinas que afetam a saúde humana, tanto pela 
ingestão da água como pelo contato primário em atividades de recreação. 

 
10. (ENEM/2009) O ecossistema urbano é criado pelo homem e consome energia produzida por ecossistemas 

naturais, alocando-a segundo seus próprios interesses. Caracteriza-se por um elevado consumo de energia, 
tanto somática (aquela que chega às populações pela cadeia alimentar), quanto extrassomática (aquela 
que chega pelo aproveitamento de combustíveis), Principalmente após o advento da tecnologia de ponta. 
Cada vez mais aumenta o uso de energia extrassomática nas cidades, o que ocasiona a produção de seu 
subproduto, a poluição. A poluição urbana mais característica é a poluição do ar. 

 

Almanaque Brasil Socioambiental. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2008. 
 

Os efeitos da poluição atmosférica podem ser agravados pela inversão térmica, processo que ocorre muito 
no sul do Brasil e em São Paulo. Esse processo pode ser definido como 
a) processo no qual a temperatura do ar se apresenta inversamente proporcional á umidade relativa do 

ar, ou seja, ar frio ou ar quente e seco. 
b) precipitações de gotas d’água (chuva ou neblina) com elevada temperatura e carregadas com ácido 

nítrico e sulfúrico, resultados da poluição atmosférica. 
c) inversão da proteção contra os raios ultravioleta provenientes do Sol, a partir da camada mais fria da 

atmosfera, que esquenta e amplia os raios. 
d) fenômeno em que o ar fica estagnado sobre um local por um período de tempo e não há formação de 

ventos e correntes ascendentes na atmosfera. 
e) fenômeno no qual os gases presentes na atmosfera permitem a passagem da luz solar, mas bloqueiam 

a irradiação do calor da Terra, impedindo-o de voltar ao espaço. 


