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QUESTAO 1 (VALOR: 0,75) 

C) Chuva ácida, causada pelo excesso de óxidos de nitrogênio e enxofre, eliminados pelas 
fábricas. 

 
QUESTAO 2 (VALOR: 0,75) 

A) três pertencem à classe dos mamíferos, uma à classe das aves, uma à classe dos anfíbios 
e uma à classe dos peixes. 

 

QUESTAO 3 (VALOR: 0,75) 

B) floculação, decantação e filtração. 

 
QUESTAO 4 (VALOR: 0,75) 

D) o derretimento das calotas polares e a submersão de ilhas e áreas litorâneas. 
 

QUESTAO 5 (VALOR: 0,75) 

C) condução e convecção. 
 
QUESTAO 6 (VALOR: 0,75) 

B) A poluição fruto do uso de pesticidas e adubos químicos acentuou-se, provocando 
alterações na fauna local. 

 
QUESTAO 7 (VALOR: 0,75) 

A) I e II, somente. 
 
QUESTAO 8 (VALOR: 0,75) 

C) A localização do território brasileiro afastado da área de contato das bordas das placas de 
Nazca e Sul-Americana. 

 
 

QUESTAO 9 (VALOR TOTAL: 3,0) 

Letra A: 

• Aumento da temperatura média e da amplitude térmica na área, alterando o microclima. 

• Redução do volume de água dos mananciais. 

• Aceleração dos processos erosivos com conseqüente assoreamento dos rios e perda da 
camada mais fértil do solo. 

• Aumento da ocorrência de deslizamentos e movimentos de massa devido à retirada da 
cobertura vegetal numa área que sofre os efeitos da ocupação irregular. 

• Maior rapidez e volume do escoamento superficial, favorecendo a ocorrência de 
enchentes. 

Letra B: 

• Maior controle do poder público no processo de ocupação irregular da área. 

• Limpeza periódica de bueiros, galerias pluviais, esgotos e leitos dos rios. 

• Campanhas de educação ambiental com o objetivo de envolver a população na 
preservação da floresta. 

• Monitoramento, pelo poder público, do avanço do desmatamento na área. 



COLÉGIO PEDRO II – MEC                 CONHECIMENTOS GERAIS – 2010 
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO - MEIO AMBIENTE 

 
 

  

• Apoio às efetivas iniciativas das ONG que lutam pela preservação do meio ambiente e 
práticas de educação ambiental.  

 
QUESTAO 10 (VALOR: 1,0) 

Efeito estufa, que causa o derretimento da neve dos Andes no verão, onde se localizam as 
nascentes do Amazonas. Essa água em excesso do derretimento aumenta o fluxo de água do 
Amazonas, causando as enchentes. 

 


