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01. “Algo de concreto na mesa de negociações sobre as mudanças climáticas: um relatório, entregue nesta 

terça-feira ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, mostra pela primeira vez como 15 dos países mais 
poluidores, entre eles a China e os Estados Unidos, podem se 'descarbonizar', ou seja, reduzir a 
concentração de carbono de suas atividades, até 2050 […]. 
O balanço: em 2050, as emissões de CO2 vinculadas ao consumo de energia (que não contam com o 
desmatamento e outras emissões da agricultura) poderiam ser reduzidas em 45% com relação a 2010 (de 
22,3 bilhões de toneladas para 12,3 bilhões de toneladas), com uma redução de 56% por habitante”. 

(Revista Exame. Um mundo com menos carbono em 2050 é possível, diz relatório. 09 de junho de 2014). 
 

A preocupação de reduzir-se a emissão de certos gases, com destaque para o CO2, deve-se ao fato de 
esses, segundo a teoria do efeito estufa: 
a)  intensificarem a dispersão dos raios solares antes que eles alcancem a superfície. 
b)  contribuírem para uma maior conservação de radiação solar na atmosfera. 
c)  aumentarem as temperaturas em razão da diminuição da concentração média de oxigênio no ar. 
d)  diminuírem as condições ideais para a manutenção de toda e qualquer forma de vida sobre a Terra. 
e)  intervirem sobre o espaço geográfico em razão da menor disponibilidade de fontes de energia 

renováveis.  
02.  

 
Charge ironizando o efeito estufa e o aquecimento global 

(Fonte: http://humortadela.bol.uol.com.br/charges/32892) 
 

O efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas pela comunidade científica, vem contribuindo para a 
elevação média das temperaturas no planeta. Esse fenômeno é um processo: 
a)  natural, porém intensificado pela ação humana. 
b) artificial, ou seja, resultado direto da interferência antrópica sobre o meio. 
c)  recente, não havendo registros de sua existência em épocas geológicas antigas. 
d)  natural, sem relação com as práticas sociais. 

 
03. Há uma grande discussão atualmente em voga para que as sociedades e os governos se conscientizem e 

diminuam a emissão dos gases do efeito estufa. Entre as práticas a seguir mencionadas, assinale aquela 
que pode ser considerada totalmente limpa no sentido de não emitir poluentes na atmosfera: 
a)  Produção de energia em hidroelétricas 
b)  Utilização de fertilizantes na agricultura 
c)  Atividade pecuária 
d)  Construção de aterros sanitários 
e)  Atuação de usinas nucleares de energia 
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04. (ENEM) “Discutindo sobre a intensificação do efeito estufa, Francisco Mendonça afirmava: 
A conservação do calor na Troposfera ocorre a partir da perda de energia da superfície terrestre. Esta, ao 
se resfriar, emite para a atmosfera radiações de ondas longas equivalentes à faixa do infravermelho, 
caracterizadas como calor sensível, que são retidas pelos gases de efeito estufa. O dióxido de carbono 
(CO2) é o principal gás responsável em reter o calor na baixa atmosfera, mas o vapor d’água, o metano, a 
amônia, o óxido nitroso, o ozônio, e o clorofluorcarbono (conhecido como CFC, que destrói a camada de 
ozônio na Tropopausa/Estratosfera) também são gases causadores do efeito estufa. Além desses gases, a 
nebulosidade e o material particulado em suspensão no ar são importantes contribuintes no processo de 
aquecimento da Troposfera, uma vez que também atuam como barreira à livre passagem das radiações 
infravermelhas emitidas pela superfície”. 

(Climatologia, Ed. Oficina de Textos.) 
 

A partir da leitura do texto, conclui-se que 
a)  as ondas que causam o efeito estufa se constituem principalmente de curta frequência, como os raios 

X. 
b)  apenas o gás carbônico é capaz de reter calor suficiente para gerar o efeito estufa. 
c)  o efeito estufa envolve apenas as camadas externas que compõem a atmosfera. 
d)  gases lançados na atmosfera por atividades humanas, como indústrias, podem interferir no 

recrudescimento do efeito estufa. 
e)  o vapor de água permite a livre passagem dos raios infravermelhos, o que causa sua livre reflexão 

para o espaço exterior. 
 
05. O aquecimento global já começou? 

Sim, pois já se observa o aumento de temperatura do planeta. Os anos de 1995 a 2006 ficaram entre os 
12 anos mais quentes já registrados desde 1850. No século XXI (2001-2005), a temperatura aumentou em 
média 0.7ºC em relação a 1850-1899. Este aumento de 0.7 graus centígrados que já ocorreu pode parecer 
pouco, mas estão sendo observados efeitos importantes causados por ele, tais como derretimento de 
geleiras, aumento no nível do mar, alterações em alguns ciclos de plantas e animais, entre muitos outros. 
Não só houve o aumento da temperatura média global do ar, como também dos oceanos – o que tem nos 
últimos anos contribuído para a elevação do nível do mar. 

(IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Disponível em: IPAM.org). 
 

Entre os elementos que possivelmente estão relacionados com o aquecimento global, podemos EXCETUAR: 
a)  Emissão de gases poluentes na atmosfera 
b)  Efeito Estufa 
c)  Diminuição das coberturas vegetais 
d)  Inversão térmica 

 
06. Uma das medidas internacionais de combate ao aquecimento global mais divulgadas pela imprensa em 

todo o mundo foi o Protocolo de Kyoto, que teve como objetivo principal: 

a)  Proliferar ações de aumento da vegetação existente no planeta. 
b)  Diminuir as emissões de gases poluentes na atmosfera. 
c)  Pressionar os países desenvolvidos a contribuir menos com a elevação das temperaturas. 
d)  Conservar as algas marinhas, responsáveis pela disponibilidade do oxigênio na atmosfera. 

 
07. Ventos alísios frearam aquecimento global, apontam cientistas 

O forte aumento dos ventos alísios das Américas em direção ao oeste do Pacífico, na região do Equador, 
fortaleceu o movimento das águas oceânicas, de acordo com pesquisa feita por cientistas australianos. “Se 
os ventos sopram com vigor particular, a água quente que se acumula começa a convergir para o interior 
do mar”, explica Matthew England. 
“De certa maneira, isto contém na superfície do oceano a energia que desprende o gás de efeito estufa e o 
que provocou o hiato (no processo de aquecimento climático)”, completou. “Esta pausa no aquecimento da 
temperatura na superfície não significa que o aquecimento global parou”, destacou o cientista. 

(G1 Natureza, 10/02/2014. Disponível em: G1.globo) 
 

Com base nas informações acima apresentadas, podemos concluir que o Aquecimento Global: 
a)  Está relacionado com o aquecimento atmosférico. 
b)  Ocorre pela ausência dos ventos alísios. 
c)  Integra fenômenos atmosféricos e hidrosféricos. 
d)  Não é causado pelo ser humano, apenas pela natureza. 
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08. Nos últimos anos, um dos temas ambientais de maior destaque está no debate sobre o aquecimento do 
planeta Terra e nas mudanças climáticas globais. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
INCORRETA. 

a)  Além dos fatores internos ao planeta, com destaque para as consequências das ações humanas, 
fatores externos, como as explosões solares, influenciam no aumento da temperatura da Terra. 

b)  Existem pesquisadores que discordam da teoria de que estamos vivendo uma mudança climática em 
virtude da ação antrópica, pois consideram que houve outros períodos de aquecimento e de 
resfriamento do planeta antes da existência do homem e de sua interferência na Terra. 

c)  Além das florestas, os oceanos são fundamentais na regulação do clima no planeta, pois as plantas 
aquáticas são responsáveis pela absorção de CO2 da atmosfera. No entanto, a degradação ambiental 
de origem antrópica nos oceanos vem sendo intensa, reduzindo a vida marinha. 

d)  Os relatórios do IPCC, composto por um grupo de pesquisadores que vem analisando o impacto das 
ações antrópicas sobre o clima, constituem-se na principal fonte de informações sobre o aquecimento 
global. O IPCC trabalha com projeções de cenários futuros e tais projeções vêm sendo consideradas 
exatas e acertadas por toda a comunidade científica.  

 
09. Como se caracteriza o processo de aquecimento global? 
 
10.  Quais os principais fenômenos responsáveis pelo aquecimento global? 
 


