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QUESTÕES UFU 
 
Q.01- A comparação entre os gráficos permite associar as mudanças na 
rede de transporte aos seus impactos ambientais. 
 

 
Adaptado de Atlas do meio ambiente. Le Monde Diplomatique Brasil, 
2008. 
 
A principal consequência sobre o meio ambiente resultante dos 
investimentos na matriz de transportes da União Europeia entre 1970 e 
2004 é: 
 
A) agravamento do aquecimento global 
B) acentuação do fenômeno da Ilha de Calor 
C) aceleração do processo de desmatamento 
D) aumento da destruição do ozônio estratosférico 
 
Q.02- Leia o texto. 
 
O resultado de um estudo divulgado nesta quinta na Grã-Bretanha 
revelou que os efeitos do aquecimento global poderão ser ainda mais 
devastadores do que se pensava. Durante três meses, uma equipe de 
pesquisadores mediu a espessura do gelo no Polo Norte. Esses dados 
foram comparados com medições feitas desde a década de 1960. A 
conclusão é de que, dentro de 20 anos, não haverá praticamente mais 
gelo no Oceano Ártico durante os meses de verão no Hemisfério Norte. 
Fonte: Jornal Nacional, 15/10/09 – 20h48 
 
Assinale a alternativa que NÃO constitui uma possível consequência da 
redução da camada de gelo existente no Ártico. 
 
A) Aumentará o nível de água dos oceanos. 
B) Facilitará a navegação através de um canal que liga o Oceano 

Atlântico com o Pacífico. 
C) Acelerará a redução da temperatura do planeta. 
D) Causará a extinção dos ursos polares, entre outras espécies. 
 
 
 
 
 
 
 

Q.03- Reaproveitar resíduos orgânicos é bom tanto para quem o 
transforma em adubo quanto para quem protege a saúde do planeta e 
da humanidade. (...) A relação custo-benefício desse reaproveitamento, 
tanto em residências individuais quanto em condomínios e empresas, é 
positiva não apenas levando-se em conta o futuro do meio ambiente, 
mas pensando no retorno imediato para a saúde humana. Dados de 
2011 mostram que, só no estado do Paraná, os resíduos orgânicos são 
formados por mais de 50% do lixo doméstico, sendo este descartado 
em aterros ou lixões. Porém, somente entraram nessa estatística os 
aterros licenciados para receber resíduos sólidos urbanos. 
  
Disponível em: <http://geracaosustentavel.com.br>. Acesso em: 25 jul. 
2013. Adaptado. 
  
Das possibilidades de reaproveitamento de rejeitos orgânicos caseiros 
e de empresas, destaca-se o processo de: 
 
A) nitrogenação do solo. 
B) produção de adubos químicos. 
C) compostagem de resíduos alimentares. 
D) reaproveitamento de cálcio e fosfato. 
  
Q.04- O ambiente urbano, na maior parte dos municípios brasileiros, 
tem se tornado cada vez mais caótico e proporcionando cada uma 
qualidade de vida cada vez menor para a maioria de seus habitantes. 
Entre os problemas urbanos está o fenômeno conhecido como “ilha de 
calor”, que pode ser verificado nos grandes centros urbanos, o qual 
 
A) é propiciado pelas extensas áreas urbanas tomadas pelo concreto 

e pelo asfalto, pela concentração de gases estufa, causada pela 
aglomeração de veículos e prédios, esses que dificultam a 
circulação do ar. 

B) é caracterizado pela estagnação dos movimentos verticais do ar 
no final da madrugada e pela concentração das temperaturas mais 
altas nas periferias das cidades e o inverso na área central. 

C) coincide com baixos índices de concentração de partículas em 
suspensão no ar e dióxido de enxofre na atmosfera  centro 
urbano, onde os índices de arborização são elevados. 

D) é um fenômeno restrito aos grandes centros urbanos dos países 
localizados na zona intertropical, onde as temperaturas médias 
são mais elevadas do que no restante do planeta. 

 
Q.05- Em algumas cidades, pode-se observar no horizonte, em certos 
dias, a olho nu, uma camada de cor marrom. Essa condição afeta a 
saúde, principalmente, de crianças e de idosos, provocando, entre 
outras, doenças respiratórias e cardiovasculares. 
 

 
Fonte: http://www.cetesb.sp.gov.br. Acessado em 20/06/2009. 
http://tempoagora.uol.com.br/noticias. Acessado em 20/06/2009. 
Adaptado. 
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As figuras e o texto acima referem-se a um processo de formação de 
um fenômeno climático que ocorre, por exemplo, na cidade de São 
Paulo. Trata-se de 
 
A) ilha de calor, caracterizada pelo aumento de temperaturas na 

periferia da cidade. 
B) zona de convergência intertropical, que provoca o aumento da 

pressão atmosférica na área urbana. 
C) chuva convectiva, caracterizada pela formação de nuvens de 

poluentes que provocam danos ambientais. 
D) inversão térmica, que provoca concentração de poluentes na 

baixa camada da atmosfera. 
 
Q.06- 

  
 
Sobre a produção do lixo urbano, a análise da charge indica que, no 
Brasil 
 
A) o crescimento econômico vivenciado nos últimos anos tem 

repercutido na inclusão de mais pessoas na classe média, o que 
incrementa a produção de mais lixo. 

B) o modelo de consumo adotado vem provocando o aumento 
contínuo e exagerado na quantidade de lixo produzido. 

C) a reciclagem tem sido uma alternativa sustentável e valorizada 
para diminuir a quantidade de lixo produzido. 

D) o lixo urbano, em sua maioria, está sendo reaproveitado ou 
vendido para empresas de reciclagem. 

 
Q.07- “Lutar contra o aquecimento global não é só uma questão de 
mudar hábitos em relação ao uso da energia e ao consumo. Também é 
fazer com que os mercados, as instituições e os governos mudem os 
deles. Se a reforma não acontecer em grande escala, as pequenas 
coisas que você fizer em casa serão só uma brincadeira.”  
(ROTHSCHILD, David de. Live Earth de. Sobrevivência ao Aquecimento 
Global). 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a 
alternativa incorreta. 
 
A) O aquecimento global é um fenômeno planetário, mas que só 

ocorreu durante o Quaternário, mais especificamente no 
Pleistoceno, em face do aumento substancial do CO2 
estratosférico. 

B) A estabilização das emissões de CO2 pressupõe a substituição de 
combustíveis e captura e armazenagem de carbono. 

C) A ideia de “sequestrar” o carbono consiste em pegar o carbono da 
atmosfera e armazená-lo profundamente no subterrâneo. 

D) O estabelecimento de padrões de eficiência e conservação nos 
serviços públicos poderá reduzir substancialmente o consumo 
diário de energia. 

 
 
 
 
 
 

Q.08- Sobre os problemas ambientais em meio urbano, assinale o que 
for correto. 
 
A) A modificação do albedo na área urbana, produzida pelos 

materiais empregados nas construções, mais o consumo de 
combustíveis fósseis pelas indústrias e veículos promovem a 
elevação da temperatura, produzindo o fenômeno “ilha de calor”. 

B) As alterações ambientais promovidas pelas atividades nas áreas 
urbanas ficam circunscritas aos próprios limites das cidades, não 
afetando as áreas rurais ou naturais do seu entorno. 

C) 08. Os aterros sanitários são formas de deposição de lixo, de 
baixo custo de implantação e de manutenção, empregados em 
90% das pequenas cidades brasileiras. Consistem em grandes 
valas em que o lixo é depositado, e o chorume gerado é infiltrado 
diretamente no solo. 

D) 16. O “smog” é uma forma de poluição da água, gerada pelo 
despejo de resíduo particulado industrial nos rios, em área 
urbana. A sua concentração pode formar uma espessa camada de 
espuma. 

 
Q.09-  

3ª do plural (Engenheiros do Hawaii) 
  
Corrida pra vender cigarro 
Cigarro pra vender remédio 
Remédio pra curar a tosse 
Tossir, cuspir, jogar pra fora 
Corrida pra vender os carros 
Pneu, cerveja e gasolina 
Cabeça pra usar boné 
E professar a fé de quem 
patrocina 
Querem te matar a sede, eles 
querem te sedar 
Eles querem te vender, eles 
querem te comprar 
  

(...) 
  
Corrida contra o relógio 
Silicone contra a gravidade 
Dedo no gatilho, velocidade 
Quem mente antes diz a verdade 
Satisfação garantida 
Obsolescência programada 
Eles ganham a corrida antes 
mesmo da largada 
(...) 
  

letras.terra.com.br 
  
Os diferentes modelos produtivos de cada momento do sistema 
capitalista sempre foram o resultado da busca por caminhos para 
manter o crescimento da produção e do consumo. A crítica ao sistema 
econômico presente na letra da canção está relacionada à seguinte 
estratégia própria do atual modelo produtivo toyotista: 
  
A) aceleração do ciclo de renovação dos produtos    
B) imposição do tempo de realização das tarefas fabris    
C) restrição do crédito rápido para o consumo de mercadorias    
D) padronização da produção dos bens industriais de alta tecnologia  
 
Q.10- Assinale a alternativa que NÃO é causa para formação de ilha de 
calor em áreas urbanas. 
 
A) Impermeabilização dos solos, pelo asfalto e por calçamento, 

desviando as águas para bueiros e galerias, o que reduz o processo 
de evaporação e evapotranspiração urbana. 

B) O efeito da interação, constituída de partículas e de gases 
primários e secundários, entre a radiação e a poluição 
atmosférica. 

C) Presença de fonte antrópica de calor e umidade como, por 
exemplo, utilização de condicionadores de ar ou refrigeradores e 
queima de combustíveis fósseis. 

D) O aprisionamento da radiação, solar ou infravermelha, nos 
chamados cânions urbanos, entre os edifícios, aumentando o 
albedo urbano e diminuindo a absorção de radiação solar, com 
consequente aumento da temperatura. 
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QUESTÕES ENEM 
 
Q.01- Os geógrafos que se dedicam ao estudo da questão ambiental 
têm se voltado sobretudo para a análise do 
 

• processo natural que decorre da interação de componentes da 
troposfera com a energia emitida pela superfície terrestre ao se 
resfriar; e do 

• calor que aquece efetivamente o ar, e é mantido na troposfera pela 
ação absorvedora dos gases e pela ação refletora da nebulosidade. 

 
O fenômeno resultante desses fatos analisados é conhecido como 
 
A) biodiversidade. 
B) aquecimento global. 
C) efeito estufa. 
D) poluição do ar. 
E) desenvolvimento sustentável. 
 
Q.02-O efeito estufa é um fenômeno natural e consiste na retenção de 
calor irradiado pela superfície terrestre, pelas partículas de gases e 
água em suspensão na atmosfera que garante a manutenção do 
equilíbrio térmico do planeta e da vida. O efeito estufa, de que tanto se 
fala ultimamente, resulta de um desequilíbrio na composição 
atmosférica, provocado pela crescente elevação da concentração de 
certos gases que têm a capacidade de absorver calor. 
 
Qual das ações a seguir seria mais viável para minimizar o efeito 
acelerado do aquecimento global provocado pelas atividades do 
homem moderno? 
 
A) Redução dos investimentos no uso de tecnologias voltada para a 

captura e sequestro de carbono. 
B) Aumento da produção de energia derivada de fontes alternativas, 

como o xisto pirobetuminoso e os micro-organismos manipulados 
geneticamente. 

C) Reduzir o crescimento populacional e aumentar a construção de 
usinas termelétricas. 

D) Reflorestamento maciço em áreas devastadas e o consumo de 
produtos que não contenham CFCs (clorofluorcarbonetos). 

E) Ampliar as áreas agricultadas com variedades de ciclo curto e 
ampliar o uso de energia termoelétrica. 

 
Q.03-Devido ao aquecimento global e à consequente diminuição da 
cobertura de gelo no Ártico, aumenta a distância que os ursos polares 
precisam nadar para encontrar alimentos. Apesar de exímios 
nadadores, eles acabam morrendo afogados devido ao cansaço. A 
situação descrita acima 
 
A) enfoca o problema da interrupção da cadeia alimentar, o qual 

decorre das variações climáticas. 
B) alerta para prejuízos que o aquecimento global pode acarretar à 

biodiversidade no Ártico. 
C) ressalta que o aumento da temperatura decorrente de mudanças 

climáticas permite o surgimento de novas espécies. 
D) mostra a importância das características das zonas frias para a 

manutenção de outros biomas na Terra. 
E) evidencia a autonomia dos seres vivos em relação ao habitat, visto 

que eles se adaptam rapidamente às mudanças nas condições 
climáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Q.04- 

  
 
A charge chama atenção para problemas que têm se repetido nas áreas 
urbanas do país. Esses problemas 
  
A) indicam que a população deve desocupar as áreas de risco como 

encostas e margens de rios e residir nos conjuntos habitacionais 
localizados nas periferias das cidades. 

B) mostram que o clima brasileiro é muito instável e sofre 
consequências diretas do aquecimento global, sobretudo com as 
chuvas se concentrando no inverno. 

C) apontam para os erros que a população brasileira efetuou, 
alojando-se em áreas de risco apesar de a grande quantidade de 
terrenos localizados em planícies disponíveis para habitação. 

D) revelam a falta de investimentos em infraestrutura urbana no 
Brasil, já que são problemas recorrentes e são tratados com 
medidas paliativas e não com obras e ações com durabilidade e 
eficácia. 

E) são fruto do desenvolvimento econômico rápido pelo qual passou 
o Brasil e, assim, não teve condições de alojar sua população em 
outras áreas, a não ser as consideradas de risco. 

 
Q.05-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. 

 
RESPOSTAS UFU 
Q.01-A Q.02-C Q.03-C Q.04-A Q.05-D 
Q.06-B Q.07-A Q.08-A Q.09-A Q.10-D 
 
RESPOSTAS ENEM 
Q.01-C Q.02-D Q.03-B Q.04-D Q.05-C 

 


