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01. Segundo a teoria mais aceita da existência do aquecimento global, os gases poluentes, a exemplo do CO2, 

contribuiriam para a intensificação do efeito estufa, uma vez que esses gases intensificam a conservação 
da radiação solar refletida pela superfície terrestre, o que, por sua vez, seria responsável pela elevação 
média das temperaturas. 
Alternativa correta: letra B.  

 
02. O efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas e divulgadas pelo meio científico, é um processo natural de 

conservação do calor sobre a Terra, mas que vem se intensificando em razão da maior emissão de 
poluentes na atmosfera pelo ser humano. 
Alternativa correta: letra A. 

 
03. 

a) Falso – As hidroelétricas emitem certas quantidades de gases poluentes, sobretudo através da 
decomposição de material orgânico nas áreas invadidas pelas águas das barragens. 

b)  Falso – A utilização de fertilizantes na agricultura contribui para a liberação de óxido nitroso (N2O). 
c)  Falso – A pecuária também contribui para a emissão de gases-estufa, sobretudo o metano, através do 

material orgânico processado pelo sistema digestivo de alguns animais. 
d)  Falso – Os aterros sanitários são grandes emissores de gás metano. 
e)  Verdadeiro – As usinas nucleares, apesar de muito questionadas por outros tipos de problemas 

ambientais, não emitem gases-estufa na atmosfera.  
04. O texto apresentado no enunciado da 0apresenta uma reflexão sobre a emissão dos gases responsáveis 

pela intensificação do efeito estufa. Dentre as atividades humanas responsáveis, é possível citar vários 
exemplos, como a agropecuária, as indústrias e a queima de combustíveis, além da redução da vegetação. 
Alternativa correta: letra D 

 
05. O Aquecimento Global é causado, principalmente, pelo aumento da emissão de elementos gasosos na 

atmosfera, chamados de “gases-estufa”, tais como o gás carbônico (CO2), o gás metano (CH4), o óxido 
nitroso (N2O) e muitos outros. Esses elementos na atmosfera, associados à diminuição das coberturas 
vegetais, intensificam a ação do efeito estufa, contribuindo para a elevação média das temperaturas. 
Porém, não há relação direta entre a inversão térmica e o aquecimento global. Esse fenômeno é um evento 
climático e atmosférico que acontece em regiões específicas e que se agrava no espaço das cidades, não 
tendo, portanto, uma dimensão mundial. 
Letra D. 

 
06. O objetivo do Protocolo de Kyoto foi o de diminuir as emissões de poluentes na atmosfera através do 

estabelecimento de cotas de redução para cada país com base em seus índices médios de poluição. 
Alternativa correta: letra B. 

 
07. De acordo com a informação apresentada, a manifestação dos ventos alísios no Equador em direção ao 

oeste do Pacífico contribui para uma alteração na dinâmica das temperaturas da atmosfera e das águas 
oceânicas, diminuindo os efeitos do aumento das temperaturas. Tal ocorrência, segundo a informação, 
contribui para uma atenuação temporária do Aquecimento Global, demonstrando que a sua dinâmica não 
envolve apenas a atmosfera, mas também a hidrosfera terrestre. 
Alternativa correta: letra C. 

 
08. 

a)  Correto – Tanto fenômenos que ocorrem na superfície quanto elementos externos, com destaque para 
as oscilações na atividade solar, contribuem para o aumento das temperaturas. 

b)  Correto – Há na comunidade científica um grupo de cientistas que não atribui ao homem o 
aquecimento global, creditando esse fenômeno a elementos naturais. Outros, inclusive, afirmam que 
esse processo de elevação média das temperaturas não está ocorrendo. 

c)  Correto – Um dos principais problemas ambientais relacionados com os fenômenos atmosféricos está 
na preservação da vida marinha, haja vista que as algas e os plânctons são os principais produtores de 
oxigênio, responsáveis também pela absorção do gás carbônico. 

d)  Incorreto – O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) é o principal órgão 
responsável pela divulgação de dados e projeções referentes às transformações no clima e na 
atmosfera, em especial os eventos relacionados com o aquecimento global. 
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09. O aquecimento global é uma das consequências das alterações climáticas ocorridas no planeta. A 
temperatura média anual está aumentando em proporções preocupantes. A elevação das temperaturas é 
detectada nos oceanos, atmosfera, o que provoca um desequilíbrio ambiental, afetando vidas aquáticas e 
terrestres. 

 
10. Muitos estudos são realizados com o intuito de estabelecer os principais causadores do aquecimento global. 

Atualmente, duas vertentes tentam esclarecer esse fenômeno. Uma parcela da comunidade científica 
atribui que o aquecimento global é um processo natural, em razão das constantes modificações que o 
planeta Terra está sujeito a passar. 
Outra parcela da comunidade científica alega que o aquecimento global está diretamente ligado às 
atividades humanas, que intensificam o efeito de estufa através do aumento na queima de gases de 
combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e gás natural. 

 
 
 


