
Questões – Ambientalismo

1. (UNICAMP 2012) Sob uma perspectiva histórica, a incidência de fogo nas matas remonta a mais de
22.000 A.P. (antes do presente). No final da última glaciação, antes da chegada do homem às Américas, o
clima era seco e frio, os incêndios só ocorriam por causas naturais, sendo em geral causados por raios. Ao
lado da chuva, propiciava-se o manejo natural do material combustível existente (...). A sedentarização do
homem  no  território  nacional  levou  à  prática  da  queimada  tipo  “coivara”  adotada  pelos  índios.
Posteriormente, com a colonização, adotou-se também a prática das queimadas.
(Adaptado  de  Plano  de  Ação  para  prevenção  e  controle  do  desmatamento  e  das  queimadas:  cerrado.
Ministério do Meio Ambiente. Brasília: MMA, 2011, p.56.)
a)  Quais  as  diferenças  entre  a  coivara  praticada  pelo  índio  e  o  processo  de  queimada  adotado  pelo
colonizador?
b) Quais os impactos decorrentes da queimada sistemática aos ecossistemas naturais e ao homem?

2. (UNICAMP 2012) O mundo chegou a sete bilhões de pessoas em 2011. Nossa espécie já ocupa tanto
espaço, com plantações, cidades, estradas, poluição e lixo que, para alguns cientistas, entramos em um
novo período geológico, o Antropoceno. As atividades humanas já seriam a força mais relevante para moldar
a  superfície  da  Terra.  Alimentar  e  dar  conforto  a  toda  essa  gente  pode  exaurir  os  recursos  naturais.
(Adaptado “O planeta dos humanos”. Revista Época, Especial População, 06/jun/2011, p. 87.)
a) Aponte duas explicações para a maior disponibilidade de alimentos nas décadas recentes, situação nunca
antes existente na história humana.
b)  Considerando a sustentabilidade ambiental,  quais  seriam os principais  desafios  para alimentar e dar
conforto a todos os seres humanos?

3.  (UNICAMP  2018)  Em  2016,  conforme
registros do INPE, cerca de 60.000 focos de
incêndios de pequenas e grandes proporções
atingiram  o  bioma  Cerrado.  Embora  as
queimadas resultem, em sua maior parte, da
ação humana, elas também ocorrem como um
evento  natural,  comum  e  integrado  a  esse
bioma.

a) Aponte um fator que revela a importância
das queimadas como evento natural nas áreas
de Cerrado e explique sua sazonalidade.
b) Qual é o principal processo que impulsiona
atualmente a reorganização regional no bioma
Cerrado  e  qual  é  o  tipo  de  produção
econômica que prevalece nessa área?

4.  (UNICAMP 2018)  As  imagens
acima  indicam  um  fenômeno
climático  provocado  pela
dinâmica  social.  Esse  fenômeno
altera  o  tempo  atmosférico  nas
grandes cidades do mundo todo.
a) Explique o que é clima e o que
é tempo atmosférico.
b)  Que  fenômeno  está
representado  nas  isotermas
indicadas acima? Esse fenômeno
é  sazonal  ou  independe  da
estação do ano?

5. (UERJ 2014) No pouco que resta de Floresta Amazônica no Maranhão, vive o povo Awá, conhecido como
“o mais ameaçado do planeta”. São pouco mais de 400 pessoas, cercadas de municípios que dependem da
extração da madeira. Os Awá falam guajá, do tronco Tupi. Só alguns sabem um pouco de português. Eles
são um dos últimos povos apenas caçadores e coletores. Vivem da floresta e pela floresta. A terra dos Awá
Guajá  já  foi  demarcada,  homologada  e  registrada  com 116.582  hectares.  Ela  está  dentro  da  Reserva



Biológica do Gurupi, que foi  criada pelo presidente Jânio Quadros em 1961 e tem o mais alto nível  de
proteção  ambiental.  Mesmo  assim,  sofre  a  ação  de  grileiros  e  madeireiros  derrubando  a  floresta  e
encurralando os índios. (MIRIAM LEITÃO Adaptado de O Globo, 04/08/2013)

Com  base  no  conjunto  das  informações,  apresente  duas  justificativas  para  a  criação  de  unidades  de
conservação ambiental e duas justificativas para a demarcação de reservas indígenas.

6. (UERJ 2014) − Pense no seguinte: a população da Terra levou milhares de anos, desde a aurora da
humanidade até o início do século XIX, para atingir um bilhão de pessoas. Então, de forma estarrecedora,
precisou apenas de uns cem anos para duplicar e chegar a dois bilhões, na década de 1920. Depois disso,
em menos de cinquenta anos, a população tornou a duplicar para quatro bilhões, na década de 1970. Como
a senhora pode imaginar, muito em breve chegaremos aos oito bilhões. Pense nas implicações. (…) Espécies
animais estão entrando em extinção num ritmo aceleradíssimo. A demanda por recursos naturais cada vez
mais escassos é astronômica. É cada vez mais difícil encontrar água potável. BROWN, Dan. Inferno. São
Paulo: Arqueiro, 2013.
A fala do personagem no trecho citado ilustra o ponto de vista defendido por uma teoria demográfica.
Nomeie essa teoria e explicite o ponto de vista que ela defende. Nomeie, também, a teoria demográfica que
defende o ponto de vista contrário.

7. (UERJ 2017) Satélites italianos vão monitorar desmatamento na Amazônia Os quatro satélites do projeto
italiano  Cosmo-SkyMed  monitorarão  uma  área  de  um  milhão  de  quilômetros  quadrados  da  Floresta
Amazônica e, em particular, o desmatamento no Brasil. O contrato, válido para 2016 e renovável por mais
um ano, permitirá fornecer um quadro completo da situação, considerando a dificuldade do monitoramento
contínuo de uma área onde o céu é constantemente coberto por nuvens. Graças aos radares que estão nos
satélites,  trabalhando  dia  e  noite,  será  possível  captar  as  imagens  e  os  dados  em qualquer  condição
meteorológica. Adaptado de ultimosegundo.ig.com.br, 12/04/2016.
Cite  duas ações humanas que provocam o desmatamento e duas consequências socioambientais  desse
processo em áreas florestais.

8. (UERJ 2017)
De  forma  geral,  as  chuvas  apresentam
naturalmente  uma  ligeira  acidez  em  sua
composição
devido à dissolução do dióxido de carbono. As
chuvas com elevada deposição de ácidos,
entretanto,  são  um  problema  gerado  pelas
atividades humanas e podem ocasionar graves
danos
sociais e econômicos.
Com base no mapa, identifique duas áreas onde
acontecem  chuvas  ácidas  com  maior
intensidade.
Apresente, também, uma causa desse fenômeno
e  uma  consequência  para  as  áreas  onde  ele
ocorre.



9. (UERJ 2018) ANISTIA DESPROTEGEU ÁREA EQUIVALENTE A QUASE DEZ ESTADOS DO RIO DE JANEIRO.
Os artigos do novo Código Florestal, que flexibilizaram a legislação ambiental anterior à sua aprovação, em
2012,  e  concederam  até  mesmo  o  perdão  a  irregularidades  cometidas  no  passado,  ganharam  dos
ambientalistas, no seu conjunto, o título de anistia. Agora, essas mudanças foram quantificadas: deixaram
de proteger 41 milhões de hectares de vegetação nativa no país - área quase dez vezes maior do que o
estado do Rio de Janeiro.

A partir da comparação dos gráficos, aponte uma característica da estrutura fundiária brasileira. Com base
no mapa e considerando os ecossistemas florestais, nomeie o bioma com o maior percentual de redução da
área com vegetação e o bioma com o menor percentual de desmatamento, respectivamente.

10. (UERJ 2018) PROJETO DE CONSERVAÇÃO DE NASCENTES DEVE GANHAR REFORÇO FINANCEIRO EM
FORMIGA. Produtores rurais do município de Formiga devem começar a receber incentivo financeiro pela
adoção de medidas de conservação das nascentes da sub-bacia do rio Formiga. Com a regulamentação do
“Projeto Vida Nova Formiga”, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) passou a ter que destinar 1%
do seu orçamento mensal para apoio técnico e financeiro do trabalho de preservação em propriedades
acima da barragem do rio. A preservação dessa sub-bacia é importante para garantir que não falte água
para moradores da região. O diretor do SAAE explicou que, além da falta de chuva na região, a queda na
captação de água é influenciada pelo consumo nas propriedades rurais acima da barragem do rio, que
fazem a coleta diretamente do seu curso. Adaptado de g1.globo.com, 03/09/2017.
Conservação e preservação da natureza são conceitos distintos, embora sejam empregados como sinônimos
na  reportagem.  Aponte  o  conceito  correto  para  a  situação  retratada  na  reportagem,  justificando  sua
resposta.

11. (UEL 2009) Leia o texto a seguir escrito pelo antropólogo Claude Lévi-Strauss com base em observações
que fez viajando pelo Norte do Paraná, nas primeiras décadas do século XX, e responda à questão.
Texto X
Quando se percorria a região a cavalo ou de caminhão [...] era impossível saber se existia vida na região: os
lotes compridos encostavam, de um lado, na estrada, de outro, no riacho que corria ao fundo de cada vale;
mas foi  embaixo,  perto  da água, que se iniciou a colonização; a  ‘derrubada’  foi  subindo lentamente  a
encosta [...] no fundo dos vales, as primeiras colheitas sempre fabulosas [...] germinavam entre os troncos
das grandes árvores [...]. As chuvas de inverno se encarregariam de decompô-las em húmus fértil, o qual,
de imediato, seria levado de roldão pelos declives, junto com o outro que alimentava a floresta desaparecida
cujas raízes fariam falta para retê-lo. Quantos anos, dez, vinte ou trinta para que essa terra de Canaã
adquirisse o aspecto de uma paisagem árida e devastada? (LÉVI-STRAUSS, C. Tristes trópicos. Trad. Rosa
Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 113.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre os processos de colonização, considere as afirmativas.
I. Embora houvesse nos anos de 1930 uma crença generalizada no progresso e na inesgotabilidade dos
recursos naturais, havia também grupos sociais que se indagavam sobre as conseqüências ambientais do
desenvolvimento.



II. A previsão feita pelo autor, das conseqüências de um processo colonizador predatório, cujo resultado
inevitável seria a desertificação de áreas onde anteriormente existiam florestas, concretizou-se ao final do
século XX.
III.  A  deterioração  do meio  ambiente  –  com a derrubada de  florestas  que provoca a erosão  –  surge
originariamente no desenvolvimento agrícola da sociedade capitalista.
IV. A derrubada da floresta no alto das colinas e a manutenção de vegetação rasteira nos fundos de vale faz
com que a chuva leve pelos declives o húmus, causando o assoreamento dos mananciais.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas

12. (UEL 2013) Leia a tirinha a seguir.

Em relação ao aquecimento global, há um prognóstico de que as geleiras do planeta tendem à diminuição
até a extinção.
a) Aponte quatro consequências que o aquecimento global produziria no clima do planeta.
b) A Era do Gelo (glaciação) baseia-se em um cenário de resfriamento que ocorreu de maneira cíclica nos
Períodos e nas Eras geológicas passadas. Cite duas consequências que uma nova glaciação acarretaria ao
ambiente do planeta Terra.

13. (UEL 2013) A Rio+20, realizada em 2012, reuniu líderes e representantes de muitos países. Essa reunião
aconteceu exatamente 20 anos após a histórica Rio92, que tomou decisões para combater as mudanças
climáticas, a perda de biodiversidade e a desertificação. No documento final da Rio+20, vários pontos foram
criticados pelos representantes dos diferentes países e divulgados amplamente pela mídia.
a) Sintetize as críticas à falta de compromissos financeiros e à ausência de encaminhamento prático para as
decisões.
b) Identifique dois motivos para a desconsideração do conhecimento produzido cientificamente por parte
dos agentes políticos e cite dois exemplos de práticas de consumo no contexto da economia verde que
poderiam ser adotadas pelas pessoas no cotidiano.

14. (UEL 2014) Leia o texto a seguir.
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
Eles querem te vender, eles querem te comprar
querem te matar, à sede... eles querem te sedar
quem são eles?
quem eles pensam que são?
Vender... Comprar... Vedar os olhos
jogar a rede contra a parede
querem te deixar com sede



não querem nos deixar pensar
quem são eles?
quem eles pensam que são?
(Disponível  em:  <http://www.vagalume.com.br/engenheiros-do-hawaii/3-do-plural.html>.  Acesso  em:  10
out. 2013.)

O texto chama a atenção para a obsolescência programada, um fato que ocorre no mundo desde o início do
século passado, com impactos cada vez mais significativos nos últimos 30 anos.
a) Explique obsolescência e o porquê de ser definida como programada.
b) Cite um exemplo da obsolescência programada, apontando sua consequência sobre o cidadão e o meio
ambiente.

15. (UEL 2016) Analise as figuras a seguir.

As figuras 1 e 2 mostram a distribuição da vegetação no bioma Cerrado nos Estados brasileiros. Cite e
explique dois fatores que justificam as alterações ocorridas ao longo do tempo.


