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1.  Atmosfera e meio ambiente
Uma das características mais marcantes das cidades é a quantidade de 

poluentes na atmosfera provenientes da atividade industrial, da queima de 
combustíveis fósseis e de resíduos, como o lixo urbano. 

O material particulado em suspensão na atmosfera, frequentemente, provo-
ca a formação de névoas ou smog, porque funciona como núcleo de condensação 
do vapor-d’água na atmosfera, prejudicando a visibilidade nas áreas densamente 
urbanizadas e agravando as condições de saúde de toda a sua população.

Aquecimento global
O gás carbônico e outros gases de efeito estufa permitem a entrada da 

radiação solar, mas impedem a liberação de boa parte do calor, que fica apri-
sionado na baixa atmosfera, próximo à superfície. Isso faz com que haja uma 
ampliação do calor retido no planeta. 

Essa intensificação do efeito estufa é responsável pelo aquecimento 
global e acarreta consequências diversas: alterações na dinâmica das chuvas e 
dos ventos; extinção e deslocamento de espécies em alguns ecossistemas; mo-
dificações nos padrões de produção e produtividade agrícolas; derretimento das 
calotas polares e elevação do nível médio dos oceanos, ocasionando, assim, a 
inundação de áreas costeiras; ampliação da superfície afetada pela seca; maior 
ocorrência de inundações e de incêndios em áreas florestais.

Efeito estufa

Fonte: Disponível em: <http://www.hanisauland.de/lexikon/g/globale_erwaermung.html>. 
Acesso em: mar. 2014.
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Inversão térmica
Em condições normais, as camadas atmosféricas 

mais próximas da superfície são mais quentes, as mais 
altas são mais frias. É um fenômeno climático natural.

No inverno, pode ocorrer a chamada inversão 
térmica, quando as camadas mais próximas do solo 
ficam mais frias, quando as massas de ar frio deslo-
cam o ar quente para cima, ou quando a temperatura 
cai muito durante a noite. A inversão térmica dificulta 
a dispersão de poluentes e mantém a camada satura-
da de poluentes junto à superfície.

Chuva ácida
O dióxido de enxofre (SO

2
) e os óxidos de nitrogê-

nio, combinados com a água atmosférica, formam áci-
do sulfúrico e ácidos nítrico e nitroso. Quando a água 
se precipita sobre a superfície, ocorre o fenômeno da 
chuva ácida, que pode deteriorar edifícios, a saúde 
humana, plantas e animais.

Os ventos podem transportar, por longas distân-
cias, as nuvens carregadas de acidez, e as precipita-
ções podem ocorrer sobre oceanos, lagos, lavouras ou 
florestas. Muitos ecossistemas naturais já mostram 
sinais evidentes de degradação.

Ilhas de calor
A medição da temperatura no centro de uma cidade 

e nas áreas periféricas, do centro para a área rural, forma 
faixas concêntricas de temperaturas, fenômeno conheci-
do por ilha urbana de calor. É a concentração de calor 
junto às áreas mais densamente edificadas, que utilizam 
asfalto, concreto e vidro. Além de possuírem pouca arbo-
rização, aumentam a absorção e a irradiação de calor 
para a atmosfera. Em uma grande cidade, encontram-se 
vários núcleos de aquecimento, dependendo do grau 
de edificação e de arborização, que possuem importan-
tes diferenças térmicas entre si. Observe o esquema ao 
final da página.

Ação humana e camada de ozônio
O aparecimento de organismos fotossintetizan-

tes, produtores de oxigênio, deu à Terra um “filtro 
solar” representado pela camada de ozônio, localiza-
da na estratosfera. Ela protege a vida na Terra, porque 
retém maior parcela da radiação ultravioleta solar. 
Mesmo na estratosfera, o ozônio sofre os efeitos da 
atuação humana: poluentes liberados como o cloroflu-
orcarbono (CFC) destroem o ozônio e rompem a bar-
reira contra a radiação ultravioleta (particularmente 
do tipo UVB). 

Te
m

p
er

at
u

ra

Dia

Noite

Área
rural

Área
rural

Área
industrial

Área urbana
residencial

Área
urbana

residencial

Centro ParquePeriferia PeriferiaLagoa

Temperatura da 
superfície (dia)

Temperatura do 
ar (noite)

Temperatura da 
superfície (noite)

Temperatura do 
ar (dia)

Variações das temperaturas da superfície e do ar

Fonte: UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA). Reducing urban heat islands: compendium of strategies. Urban heat island basics. p. 4. 
Disponível em: <www.epa.gov>. Acesso em: dez. 2013.

As temperaturas do ar e da superfície variam conforme o uso da terra. Como podemos observar no gráfico acima, as temperaturas 
da superfície variam mais que as temperaturas do ar durante o dia, mas ambas são bastante semelhantes à noite.
A queda e o aumento das temperaturas da superfície sobre a lagoa durante o dia e à noite, respectivamente, demonstram que a água 
mantém a temperatura relativamente constante, devido ao seu alto poder de retenção do calor.
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A camada de ozônio, principalmente sobre a Antár-
tida, reduz-se em até 50%. Essa redução tem sido incor-
retamente chamada “buraco na camada de ozônio”. A 
expressão tecnicamente mais correta seria rarefação da 
camada de ozônio.

Em 1987 foi assinado o Protocolo de Montreal com 
objetivo de eliminar as substâncias que prejudicam a cama-
da de ozônio. Ele estabelece o fim da produção e consumo 
de qualquer artigo nocivo às moléculas de ozônio. Em 2012 
o protocolo conquistou ratificação universal. O buraco na 
camada de ozônio não está mais se expandindo, mas a 
recuperação total ainda está longe de ser atingida.

2.  Resíduos sólidos e 
o lixo urbano
A produção de lixo de qualquer natureza é crescente 

no mundo moderno e urbano. Além da quantidade, o 
problema é a destinação final dos resíduos sólidos. Muitas 
soluções estão sendo adotadas para diminuir o acúmulo de 
lixo urbano, como a coleta seletiva para reciclagem e a 
produção de embalagens e recipientes biodegradáveis. 
Nos países subdesenvolvidos, o problema é mais grave; a 
maioria das cidades não dispõe de sistemas de coleta ou 
de locais adequados para a armazenagem do lixo.

Em muitos países, a maior parte do lixo urbano é de-
positada a céu aberto, nos lixões, áreas de grande exten-
são, geralmente nas regiões periféricas da zona urbana.

A decomposição do lixo orgânico produz metano e 
chorume, substâncias altamente prejudiciais ao meio 
ambiente.

Soluções possíveis:

 · Aterros controlados: o lixo é levado para deter-
minadas áreas onde é recoberto por camadas de 
terra, com a finalidade de diminuir os impactos 
dos lixões.

 · Aterros sanitários: o lixo é compactado e deposita-
do em áreas subterrâneas, geralmente com o solo  
impermeabilizado, e recoberto com camadas de ter-
ra, evitando prejuízos à saúde e ao meio ambiente.

 · Compostagem: o lixo orgânico é tratado e transfor-
mado em adubo.

 · Incineração: processo de queima controlada com a 
finalidade de se reduzir o volume total do lixo. Indi-
cado especialmente para certos tipos de resíduos, 
como o hospitalar.

 · Reciclagem: muitos materiais (vidros, plásticos, pa-
péis, metais) podem ser novamente industrializados e 
reaproveitados para a produção. Atualmente, os custos 
menores compensam aproveitar os recicláveis.

Em 2010 foi estabelecida, no Brasil, a Política Na-
cional dos Resíduos Sólidos (PNRS). O principal instru-
mento da PNRS é a logística reversa. Pela logística re-
versa as empresas tornam-se responsáveis pelo 
pós-consumo dos produtos que colocaram no mercado, 
de forma que os produtos descartados retornem à sua 
origem. Cabe à empresa estabelecer mecanismos de re-
aproveitamento dos materiais que formam os produtos 
após o seu uso ou dar-lhes o destino adequado de forma 
que minimize os prejuízos ao meio ambiente. 

Acrescenta-se ainda que o Brasil é signatário da 
“Convenção de Basileia sobre o Controle de Movi-
mentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu 
Depósito”, ocorrida em 1989 na Suíça. Nesse sentido 
um dos artigos da PNRS determina a proibição da “im-
portação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem 
como de resíduos sólidos cujas características causem 
dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à 
sanidade vegetal”.

3.  Principais conferên-
cias da ONU sobre o 
meio ambiente
A Revolução Industrial é o marco da deterioração 

acelerada da natureza. Já no século XIX, Henry David 
Troreau manifestou, em seu livro Walden, a importân-
cia da vida em harmonia com a natureza, antecipando 
ideias ambientalistas que ganharam força a partir da 
segunda metade do século XX. Em 1962, Rachel Carson, 
em seu livro A primavera silenciosa, denuncia o uso 
agrícola de pesticidas e outros produtos químicos noci-
vos à saúde e  discute a necessidade de preservação 
dos ecossistemas, de proteger a saúde humana e o am-
biente em que vivemos. A repercussão dessa obra deu 
grande impulso aos movimentos ambientalistas e à 
consciência ambiental de diversos segmentos da socie-
dade em diversos países do mundo.

Conferência de Estocolmo
Em 1972, a ONU, em função das pressões de movi-

mentos ambientalistas e da maior consciência sobre a 
problemática ambiental, promoveu o primeiro encontro 
mundial sobre o meio ambiente com objetivo de envol-
ver governos e instituições e buscar soluções universais 
para minimizar as ameaças sobre natureza: a Conferên-
cia das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em 
Estocolmo (Suécia).
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Nessa conferência foram delineados alguns princípios 
universais que orientaram o estabelecimento de metas e 
políticas ambientais futuras e associaram o conceito de 
qualidade de vida à qualidade ambiental e à justiça social. 

Em 1983, a ONU criou a Comissão Mundial sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento chefiada pela pri-
meira-ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland. Os 
levantamentos e as pesquisas dessa comissão foram 
divulgados em 1987, com o nome de “Nosso futuro co-
mum” ou “Relatório Brundtland”. Pela primeira vez a 
expressão desenvolvimento sustentável foi empre-
gada oficialmente, buscando  conciliar desenvolvimen-
to econômico e preservação ambiental, isto é,  um mo-
delo de desenvolvimento que garanta a qualidade de 
vida hoje, mas que não destrua os recursos necessários 
às gerações futuras.

Rio-92
Em 1992, o Rio de Janeiro abrigou a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento, 
ou Rio-92. Da Rio-92 resultaram metas e compromissos, 
como a Agenda 21, a Convenção da Biodiversidade, a 
Convenção do Clima e a Declaração de Princípios so-
bre Florestas. De acordo com a Agenda 21, a conserva-
ção ambiental do planeta não pode ser alcançada sem a 
erradicação da pobreza. 

A Convenção da Biodiversidade discute a necessida-
de de conservação dos recursos biológicos do planeta e 
tem três alvos principais: a conservação da diversidade 
biológica, o uso sustentável da biodiversidade e a repar-
tição justa e equitativa dos benefícios provenientes da 
utilização dos recursos genéticos.

A Declaração de Princípios sobre Florestas reforça 
o direito soberano dos Estados de aproveitar suas flo-
restas para atender às necessidades de desenvolvi-
mento, com a recomendação de que sejam utilizadas 
de modo sustentável.

A Convenção do Clima estabeleceu pela primeira 
vez a discussão sobre o combate às mudanças climáti-
cas e, a partir das suas discussões, foi formulado o Pro-
tocolo de Kyoto com metas de redução das emissões 
de CO2

.

Rio+10
Na Rio+10, ou Cúpula Mundial sobre Desenvolvi-

mento Sustentável, as discussões sobre o avanço da  
conquista de maior sustentabilidade ambiental aponta-
vam para o aumento do uso de fontes renováveis de 
energia (sem consenso entre os participantes); a recupe-
ração dos estoques pesqueiros e sua sustentabilidade; e 
reforçavam a preservação da biodiversidade.

Foram, ainda, reafirmados os Objetivos de Desen-
volvimento do Milênio (ODM), apresentados pela ONU 
no ano 2000, a serem atingidos até 2015.

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) – 2000-2015

Fonte: ONU. 8 jeitos de mudar o mundo. Disponível em: <www.objetivos 
domilenio.org.br>. Acesso em: abr. 2014.

Rio+20
Novamente o Rio de Janeiro sediou um novo encon-

tro promovido pela ONU: a Rio+20 ou Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável.

O documento final, intitulado O Futuro que Quere-
mos, reafirmou compromissos e princípios das cúpulas 
anteriores, introduziu outros, mas não definiu os meios e 
as metas para sua implantação.

As principais decisões desse encontro foram:

 · a criação de um grupo de trabalho para definir os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
que irão substituir os Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio a partir de 2015; 

 · a busca para a construção de políticas econômi-
cas que visem à transição para uma economia 
verde, isto é, uma economia de baixo carbono, 
uso eficiente de recursos naturais e socialmente 
inclusiva;

 · a necessidade do estabelecimento de leis inter-
nacionais para conservação e uso sustentável 
dos oceanos para manter e proteger a biodiversi-
dade dos ecossistemas marinhos e a segurança 
alimentar; 

 · o incentivo à eficiência energética e ao uso de fontes 
de energias renováveis. 
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Atividades
1 (Unicentro-PR 2013) A maior incidência de radiação ultravioleta na su-

perfície da Terra está relacionada ao fenômeno conhecido por

a) efeito estufa.

b) ilha de calor no meio urbano.

c) domo de poluição atmosférica.

d) aquecimento global.

e) destruição da camada de ozônio.

2 (FGV-SP 2013) Analise o esquema a seguir.

X

Padrões de Temperatura
e Precipitação Alterados

     Cenários
Regionalizados

     Ciclo 
Hidrológico

Impactos 
na Saúde

      Impactos 
Socioeconômicos

Produção de 
  Alimentos

 Efeitos Ambientais

Migrações

 Pressões sobre
    Serviços e
     Mercados 

Insegurança

Alterações climáticas

Fonte: Disponível em: <http://www.proclira.uevora.pt/modulos/modulo19.pdf>. 
 Acesso em: mar. 2014.

 Assinale a alternativa que identifica o processo X desencadeador das 
situações mostradas no esquema.

a) Inversão térmica. 

b) Perda da biodiversidade. 

c) Redução da camada de ozônio. 

d) Poluição atmosférica. 

e) Mudanças climáticas.

3 (UENP-PR 2014) Observe a figura abaixo e assinale a alternativa correta.

1 2 3 4 5 6 7

32
33
ºC

31
30

Fonte: Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Disponível em:  
<www.epa.gov>. Acesso em 26 mar. 2014.

x

x

2.   No organograma, o fator X se 
caracteriza por alterações nos padrões 
de temperatura e umidade e apresenta 
impactos ambientais e socioeconômicos 
diversos. Dessa forma o título do 
organograma indicado por X é “Mudanças 
climáticas”.

1.  A camada de ozônio é responsável por 
absorver grande parte dos raios UVs, 
antes que atinjam o solo. A destruição 
dessa camada por substâncias conhecidas 
como CFCs (clorofluorcarbonetos) foi 
responsável pelo aumento da radiação 
ultravioleta.
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a) A figura representa um esquema de aquecimento da temperatu-
ra nas áreas urbanas dos países situados na zona intertropical do 
planeta.

b) A figura representa o fenômeno conhecido por ilhas de calor, que 
ocorrem durante o dia nas cidades de latitudes subtropicais e tropi-
cais devido à alta intensidade da radiação solar incidente, agravando 
a sensação e o desconforto devido à elevação da temperatura e à 
redução da umidade relativa do ar.

c) A figura representa uma ilha de calor, que significa aumento signifi-
cativo das chuvas convectivas e frontais que acontecem nos grandes 
centros urbanos do mundo.

d) A figura representa uma anomalia climática que provoca o aqueci-
mento dos centros urbanos, decorrente das mudanças climáticas glo-
bais, sobretudo em virtude do derretimento do gelo das regiões po-
lares e do aumento da média térmica do planeta.

e) A figura representa a inversão térmica, por ser um fenômeno de curta 
duração, variando tipicamente de algumas horas a alguns dias. Está inti-
mamente relacionada às variações climáticas do tempo meteorológico. O 
fenômeno é mais comum nas áreas urbanas, após a passagem de uma 
frente fria, quando o tempo se abre e uma massa de ar fria e seca, de 
ventos fracos, recobre uma região que recebeu as chuvas recentes.

4 (ENEM 2013)

Queda de partículas
(precipitação seca)

Ácido sulfúrico (H2SO4)

Vapor de água e nuvensVapor de água e nuvens

Emissão de dióxido de
enxofre e óxidos de azoto

Emissão de dióxido de
enxofre e óxidos de azoto Chuva ácida

Desaparecimento
da vida aquática

Água do
degelo
ácida

Toxicidade
pelo alumínio

Lixiviação ácida

Danos na
vegetação

Condensação
da água Precipitação

seca

Neve ácida

Queda de partículas
(precipitação seca)

Ácido sulfúrico (H2SO4)
Ácido nítrico (HNO3)

Chuva ácida

Desaparecimento
da vida aquática

Neblina
ácida

Neblina
ácida Água do

degelo
ácida

Toxicidade
pelo alumínio

Lixiviação ácida

Danos na
vegetação

Condensação
da água Precipitação

seca

Neve ácida

Fonte: Disponível em <http://ig.com.br>. Acesso em: ago. 2011.

 No esquema, o problema atmosférico relacionado ao ciclo da água 
acentuou-se após as revoluções industriais. Uma consequência direta 
desse problema está na 

a) redução da flora.   

b) elevação das marés.   

c) erosão das encostas.   

d) laterização dos solos.   

e) fragmentação das rochas.   

x

x 4.  O esquema representa o processo de 
formação da chuva ácida que, por sua 
ação corrosiva, afeta tanto as construções 
humanas como as coberturas vegetais e 
os lagos, provocando a morte de plantas 
e da vida aquática.

3.  A ilustração mostra temperaturas nas 
áreas centrais das cidades superiores às 
das áreas que as circundam, onde há 
plantações ou vegetação natural. Essa 
diferença de temperatura caracteriza o 
fenômeno conhecido como “ilhas de 
calor”.
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5 (UFSM-RS 2013) 

 A charge satiriza a dicotomia: evolução tecnológica 3 lixo eletrônico. 
Nesse sentido, é correto afirmar:

I – No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) institui a 
logística reversa, obrigando fabricantes, importadores, distribuido-
res e vendedores a coletarem esses lixos e a darem o melhor desti-
no a eles, uma vez descartados pelos consumidores.

II – A evolução tecnológica cria equipamentos que facilitam a vida mo-
derna; no entanto, na atualidade, estamos “engolidos” pelo lixo ele-
trônico gerado a partir desses símbolos da nossa própria evolução, 
uma vez que estão sendo inadequadamente descartados, causando 
problemas ambientais.

III –  Em nível mundial, o Brasil está entre os países signatários da con-
venção de Basileia que regulamenta o movimento transfronteiriço 
de resíduos tóxicos, entre eles, os resíduos eletrônicos.

 Está(ão) correta(s)
a) apenas I.
b) apenas I e II.
c) apenas III.
d) apenas II e III.
e) I, II e III. 

6 (Udesc 2013) Em 1972, foi realizada a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Homem e o Meio Ambiente, em Estocolmo (Suécia). Nesse en-
contro os chefes de Estado debateram questões sobre o meio ambiente 
e o desenvolvimento, reunião que ficou conhecida como a “tomada de 
consciência”. De lá para cá, muitas foram as preocupações ambientais 
que mobilizaram governos e ONGs (Organizações Não Governamentais). 
Analise as proposições em relação aos eventos mais conhecidos em de-
fesa do Meio Ambiente e da vida no Planeta, nas cinco últimas décadas.

I – A Assembleia Geral da ONU, de 1983, encarregou uma comissão 
para estudar o binômio desenvolvimento 3 meio ambiente.

II – O Relatório Brundtland, de 1987, cunhou pela primeira vez a ideia 
de desenvolvimento sustentável.

III – A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desen-
volvimento realizou-se em 1992, no Rio de Janeiro, ficando mais 
conhecida como Rio-92.

IV – A Agenda 21, elaborada durante a Rio-92, era um ambicioso programa 
para implantação de um modelo de desenvolvimento sustentável no 
mundo.

V – A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 
(CNUDS), conhecida também como Rio+20 (2012), discutiu a reno-
vação do compromisso em relação ao desenvolvimento sustentável.

 Assinale a alternativa correta.

a) ( ) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

b) ( ) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.

c) ( ) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

d) ( ) Somente a afirmativa V é verdadeira.

e) ( ) Todas as afirmativas são verdadeiras.

x

x

6.  Todas as proposições são verdadeiras. 
Em 1983 foi criada a Comissão Mundial 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
indicada na proposição I, que gerou o 
Relatório Brundtland (1987), que definiu o 
conceito de desenvolvimento sustentável, 
como afirma a proposição II. A Agenda 21 
reafirmou  o compromisso com o conceito 
de “desenvolvimento sustentável”, como 
está indicado nas proposições III e IV. A 
última conferência da ONU, a Rio+20, 
assim como todas as conferências a 
partir de 1987, reafirmaram e pautaram 
as suas discussões no conceito de 
desenvolvimento sustentável.

5.  Todas as proposições são corretas: a 
logística reversa é o principal instrumento 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS); o lixo eletrônico tem sido 
ampliado significativamente pelas novas 
tecnologias, que tornam os equipamentos 
eletroeletrônicos obsoletos em pouco tempo 
de uso; e o Brasil é signatário da Convenção 
de Basileia, que regulamentou a questão 
dos resíduos tóxicos na própria PNRS.
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Exercícios complementares
1 (Acafe-SC 2014) 

“É comum um telefone celular ir ao lixo com menos de oito 
meses de uso ou uma impressora nova durar apenas um ano. Em 
2005, mais de 100 milhões de telefones celulares foram descarta-
dos nos Estados Unidos. Uma CPU de computador, que nos anos 
1990 durava até sete anos, hoje dura dois anos. Telefones celula-
res, computadores, aparelhos de televisão, câmeras fotográficas 
caem em desuso e são descartados com uma velocidade assusta-
dora. Bem-vindo ao mundo da obsolescência planejada.”

Revista Fórum, n. 74, setembro de 2013. 

 A partir da leitura do texto acima, assinale a alternativa correta.

a) O padrão de sociedade citado é a “sociedade de consumo”, que teve 
seu início na sociedade americana com o “american way of life” e 
cujo modelo se espalhou pelo mundo, atingindo todos os países.

b) A mudança dos bens de consumo citados é um processo natural, de-
corrente do crescimento econômico e do aumento do poder aquisiti-
vo da população.

c) A obsolescência é planejada pelos próprios consumidores, que detêm 
o controle do consumo, bem como do padrão de qualidade dos pro-
dutos consumidos.

d) A obsolescência de que fala o texto é o resultado de um modelo de 
consumo e de crescimento irracional, que leva a não sustentabilidade 
ambiental.

2 (PUC-RJ 2014) 

“Reaproveitar resíduos orgânicos é bom tanto para quem os 
transforma em adubo quanto para quem protege a saúde do pla-
neta e da humanidade. (...) A relação custo-benefício desse rea-
proveitamento, tanto em residências individuais quanto em con-
domínios e empresas, é positiva não apenas levando-se em 
conta o futuro do meio ambiente, mas pensando no retorno ime-
diato 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 li-
cenciados 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) reciclagem de fertilizantes. 

c) produção de adubos químicos. 

d) reaproveitamento de cálcio e fosfato. 

e) compostagem de resíduos alimentares.

x

x

2.  Na técnica de compostagem o lixo 
orgânico é tratado e transformado em 
adubo.

1.  A obsolescência planejada ou programada 
é resultante da ação deliberada das 
empresas que força o consumidor a 
adquirir um novo modelo do mesmo 
produto. A estratégia é tornar o produto 
lançado no mercado obsoleto, com pouco 
tempo de uso, de forma programada, 
através da produção de produtos 
descartáveis ou com a rápida inovação 
tecnológica. Essa estratégia caminha no 
sentido oposto ao da sustentabilidade 
ambiental.
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3 (Unesp 2014) Analise o gráfico.

Evolução da temperatura média do globo
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Fonte: ROSS, Jurandyr L. Sanches (Org.) Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2009.

 Considerando as relações existentes entre condições climáticas, dinâ-
mica hidrológica e distribuição dos biomas no planeta, faça uma com-
paração do nível médio dos oceanos e da distribuição das florestas tro-
picais e equatoriais nos momentos em que a temperatura média do 
planeta alcançou um ponto de mínimo e de máximo no período desta-
cado pelo gráfico.

4 (UEL-PR 2014) Em um ambiente com elevado número de indústrias e 
de circulação de veículos, como as regiões metropolitanas, as partícu-
las em suspensão e os gases poluentes são levados pelas correntes de 
convecção para as camadas mais altas da atmosfera, onde se dissi-
pam. O fenômeno meteorológico da inversão térmica, que ocorre ge-
ralmente no inverno, tem como consequência o impedimento da dis-
persão dos poluentes, causando problemas respiratórios na população.

 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a causa da inversão 
térmica.

a) Uma massa de ar frio ascendente impede o movimento descendente de 
uma camada de ar quente.

b) Uma massa de ar quente descendente impede o movimento ascendente 
de uma camada de ar frio.

c) Uma massa de ar frio penetra entre camadas de ar quente, impedin-
do o movimento descendente do ar.

d) Uma massa de ar quente penetra entre camadas de ar frio, impedindo o 
movimento descendente do ar.

e) Uma massa de ar quente penetra entre camadas de ar frio, impedindo o 
movimento ascendente do ar.

x

3.  Na Era Glacial, as florestas tropicais e 
equatoriais ficaram restritas a latitudes 
muito baixas o que comprometeu a 
biodiversidade do planeta. Assim, ocorreu 
a extinção de diversas espécies animais e 
vegetais. Nessa era, a expansão da calota 
polar e o congelamento mais intenso 
nas áreas de altitudes mais elevadas 
provocaram também a redução do nível 
dos oceanos e, consequentemente, a 
diminuição da umidade. De 6.000 a.C. a 
4.000 a.C, ocorreu uma elevação brutal 
das temperaturas médias do planeta 
facilitando a expansão dos biomas 
biodiversos, típicos de climas quentes 
(florestas tropicais e equatoriais). Em tais 
condições ocorreu a regressão das calotas 
polares e degelo nas áreas de altitudes 
mais elevadas provocando uma elevação 
do nível médio das águas oceânicas. 

4.  Durante a noite e a madrugada, o 
esfriamento da atmosfera, decorrente da 
perda de calor da superfície, forma uma 
camada de ar frio próximo ao solo. No 
inverno, o solo pode perder a capacidade 
de irradiar calor e o ar próximo à 
superfície permanece com temperaturas 
inferiores às temperaturas registradas 
na camada mais elevada. Essa situação 
bloqueia os movimentos verticais de 
convecção, pois o ar frio próximo ao solo, 
por ser mais denso, não sobe, e o ar 
quente, por ser menos denso, não desce.
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