Tema Enem: Química Ambiental (Poluição)

1. Poluição da Atmosfera
1.1. Principais Poluentes Atmosféricos
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É considerado como poluente atmosférico qualquer substância que não é constituinte natural do ar atmosférico que
contêm: N2(78%), O2(21%), Ar(0,9%), CO2(0,04%), outros gases tais como vapor d’água, gases nobres entre outros(0,6%)
Desta forma, temos como os principais poluentes do ar atmosférico, substâncias produzidas direta ou indiretamente
por processos antropogênicos:
Particulados – fuligem: carbono finamente dividido proveniente da queima incompleta dos combustíveis em geral
(fósseis ou biocombustíveis), responsável pela fumaça negra que sai do escape do caminhão ou ônibus.
Monóxido de carbono – CO: proveniente da queima incompleta dos combustíveis em geral (fósseis ou biocombustíveis),
gás incolor, inodoro, quando inalado em excesso pode causar morte por asfixia, devido ao deslocamento do oxigênio da
hemoglobina, causando hipóxia.
Óxidos nitrogenados – NOX: provenientes da queima dos combustíveis em geral (fósseis ou biocombustíveis), gases que
em presença da água da chuva causam a chuva ácida de HNO2 e/ou HNO3.
Óxidos de enxofre – SOX: provenientes da queima dos combustíveis fósseis que possuem enxofre como impurezas,
causando a chuva ácida de H2SO2 e/ou H2SO4.
Hidrocarbonetos – HC: provenientes do combustível fóssil (derivados do petróleo – mistura de hidrocarbonetos) que
não queimou na câmara de explosão.
Aldeídos: proveniente da oxidação parcial do biocombustível etanol.
Gás metano – CH4: proveniente da decomposição do lixo e também como produto da digestão dos ruminantes.
Ozônio – O3: gás azulado, mais denso que o ar, extremamente tóxico por ser um poderoso oxidante, que se respirado
em excesso pode causar enfisema pulmonar, proveniente da redução do gás NO2:
Qualquer combustível para sofrer a combustão necessita do oxigênio (comburente) que é proveniente do ar, que entra
na câmara de explosão do veículo e queima produzindo NO que é lançado ao ar pelo escamento do automóvel:
N2(g) + O2(g) → 2 NO(g)
O NO na presença do oxigênio do ar oxida-se a NO2:
NO(g) + ½ O2(g) → NO2(g)
O NO2 formado pode reagir com a água da chuva e formar a chuva ácida ou em dias quentes e secos pode reagir com o
oxigênio do ar na presença da luz solar e reduzir-se a NO, nesta transformação é que ocorre a poluição do ar com ozônio:
NO2(g) + O2(g) → NO(g) + O3(g)
CFCs – Carbono Flúor e Cloro: haletos orgânicos lançados ao ar proveniente de propelente dos aerossóis, gás de
refrigeração de geladeiras e ar condicionado veicular e residencial, que atinge a estratosfera e na presença dos raios
ultravioleta do sol, formam o radical livre cloro que ataca o ozônio, promovendo a sua decomposição.
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1.2. Efeito Estufa (Aquecimento Global)
Quando se queima óleo, carvão ou madeira, liberamos dióxido de carbono na atmosfera. Esse dióxido de carbono extra
cria um "cobertor" ao redor da Terra. A maior parte da radiação de ondas curtas do Sol podem atravessar a camada.
Mas a maioria das radiações de ondas longas da Terra não consegue escapar, fazendo com que a Terra fique cada vez
mais quente. Isso é chamado de "efeito estufa" e causa aquecimento global.

Efeito estufa: o excesso de gás carbônico na atmosfera absorve a radiação refletida pela Terra, originando um aumento da
temperatura média do planeta, causando derretimento de gelo dos polos originando muitos desequilíbrios ecológicos.

As áreas verdes são essenciais para o equilíbrio ecológico e para a saúde humana. A importância do verde é maior nas
grandes cidades, onde há grande concentração de poluentes. O oxigênio liberado pelas plantas funciona como um
diluidor dos poluentes. Assim, quanto mais parques e praças, menos poluído será o ar que respiramos. Globalmente,
uma das consequências da diminuição do verde é o efeito estufa - o aquecimento da Terra, que poderá trazer efeitos
desastrosos se não for contido a tempo.

Causas do Efeito de Estufa
O excesso de dióxido de carbono, expelido pelos automóveis e industrias, está na origem do aumento do efeito de
estufa.
A acumulação de CO2 não vai permitir que a Terra liberte a percentagem de calor necessária, para manter a estabilidade
a nível da temperatura. O CO2 funciona como um potente filtro que permite a entrada das radiações solares, mas não
permite a sua saída.
Por este motivo é aconselhável a utilização dos transportes públicos e a utilização de filtros nas industriais.

Consequências do efeito de estufa
O aumento da temperatura terrestre pode provocar importantes alterações climáticas, em todas as regiões da Terra.
Este aumento da temperatura provoca a redução das calotas polares, consequentemente estes originam o aumento
gradual do nível das águas.
Este aumento pode ser prejudicial para as zonas litorais que ficariam imergidas em água.
O aumento da temperatura nas regiões desérticas e secas provocariam ainda maior secura, provocando fome e mortes.
É por este que devemos preservar o ambiente!
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1.3. Camada de Ozônio
A camada de Ozônio é uma fina faixa gasosa, de 15 a 45km de altitude (estratosfera) onde está presente, de forma muito
rarefeita, o gás Ozônio (O3). As moléculas deste gás têm a capacidade de absorver a maior parte das radiações
ultravioleta oriundas do espaço. Estas radiações, quando em excesso, provocam efeitos novicos nos seres vivos. A
camada de Ozônio, portanto, se constitui num escudo protetor dos delicados ecossistemas na superfície.
Na estratosfera temos:
O2 + UV → O• + O•
O2 + O• → O3
O3 + UV → O2 + O•
Esta camada está sendo destruída através da ação de uma série de poluentes liberados pela atividade humana. Entre
eles:
• Óxidos de Nitrogênio produzidos por indústrias e aviões a jato;
• Compostos à base de Clorofluorcarbonos (CFCs) empregados na indústria, como por exemplo, o gás freon, utilizado
nos sistemas de ar condicionado, e aerossóis.
Estes gases, sendo muito leves, se deslocam para as altas camadas atmosféricas, onde prejudicam a formação de Ozônio.
Ao chegar às altas camadas atmosféricas, o CFC é atingido pela radiação ultravioleta e se decompõe, liberando Cloro
molecular na atmosfera. O Cloro liberado, altamente reativo, reage com o O3, formando Monóxido de Cloro e Oxigênio
Molecular:
CF3Cℓ + UV → CF3• + Cℓ•
O cloro produzido na forma de radical livre é uma espécie muito reativa e reage com o ozônio:
1ª Etapa: O3 + Cℓ• → CℓO• + O2
2ª Etapa: O3 + CℓO• → Cℓ• + 2 O2
_________________________________________

2 O3 → 3 O2
Observe que o cloro entrou na 1ª Etapa e saiu intacto na 2ª Etapa e deste modo reagirá novamente com outras moléculas
de ozônio, portanto este atua como catalisador da reação de decomposição do ozônio.
No Polo Sul, a falha da camada atinge cerca de 20.000.000 km2 (o dobro da área do Brasil). Com isso, este processo pode
apresentar alguns efeitos prejudiciais, como:
• Aumento das taxas de mutações na maioria dos seres vivos da superfície;
• Catarata nos animais, cegueira de muitos insetos polinizadores;
• Destruição em larga escala do fitoplâncton marinho (principal forma de remoção do excesso de gás carbônico
proveniente da queima dos combustíveis fósseis), o que pode provocar danos imprevisíveis às cadeias alimentares do
mar;
• Alterações imprevisíveis no clima do planeta, uma vez que a morte de algas, se persistir na escala que está se
processando nos dias de hoje, diminuirá a produção de Dimetil-Sulfeto, substância produzida pelas algas e que auxilia
na formação das nuvens;
• Aumento nos casos de câncer de pele em humanos.
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1.4. Inversão Térmica

A ação dos contaminantes do ar pode ser muito agravada quando ocorre o fenômeno da inversão térmica das camadas
atmosféricas. Normalmente, o ar junto à superfície do solo está em constante movimento vertical, devido ao processo
denominado convecção, que consiste no seguinte: as radiações caloríficas do sol, aquecendo a superfície da Terra, fazem
com que o ar, junto a essa superfície, se aqueça; o ar aquecido torna-se mais leve que o ar frio e tende, pois a subir
formando uma corrente ascendente.
Esse deslocamento da camada inferior cria um “vazio” junto ao solo fazendo com que o ar frio, que se achava em cima,
desça para junto do solo em substituição ao que subiu; junto ao solo, ele se aquece e sobe tomando o lugar do outro
que se esfriou, e assim, sucessivamente. Podemos observar que isso está ocorrendo pela posição vertical da pluma de
fumaça das chaminés.
Condições desfavoráveis podem, entretanto, inverter a disposição das camadas atmosféricas. Principalmente no inverno
pode ocorrer um rápido esfriamento do solo ou um rápido aquecimento das camadas atmosféricas superiores. Nessas
condições, o ar quente, ficando por cima da camada de ar frio, funciona como um tampão, impedindo qualquer
movimento vertical: o ar frio não sobe, porque é mais pesado e o ar quente não pode descer pois é mais leve. Quando
isso acontece, as fumaças e gases produzidos pelas chaminés e pelos veículos não são dissipados pelas correntes
verticais. As plumas de fumaça das chaminés assumem posição horizontal, tendendo a colar-se ao solo.

Portal de Estudos em Química (PEQ) – www.profpc.com.br

Página 5

1.5. Ilhas de Calor

Ilhas de calor é o nome que se dá a um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de
urbanização. Nestas cidades, a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas.
Para entendermos melhor este fenômeno climático, podemos usar como exemplo a cidade de São Paulo que é considerada uma
ilha de calor. Como esta cidade tem grande concentração de asfalto (ruas, avenidas) e concreto (prédios, casas e outras construções),
ela concentra mais calor, fazendo com que a temperatura fique acima da média dos municípios da região. A umidade relativa do ar
também fica baixa nestas áreas.
Outros fatores que favorecem o aquecimento da temperatura em São Paulo são: pouca quantidade de verde (árvores e plantas) e
alto índice de poluição atmosférica, que favorece a elevação da temperatura.
A formação e presença de ilhas de calor no mundo são negativas para o meio ambiente, pois favorecem a intensificação do
fenômeno do aquecimento global.
De maneira geral, as ilhas de calor ocorrem nos centros das grandes cidades devido aos seguintes fatores:
- Elevada capacidade de absorção de calor de superfícies urbanas como o asfalto, paredes de tijolo ou concreto, telhas de barro e
de amianto;
- Falta de áreas revestidas de vegetação, prejudicando o albedo, o poder refletor de determinada superfície (quanto maior a
vegetação, maior é o poder refletor) e logo levando a uma maior absorção de calor;
- Impermeabilização dos solos pelo calçamento e desvio da água por bueiros e galerias, o que reduz o processo de evaporação, assim
não usando o calor, e sim absorvendo;
- Concentração de edifícios, que interfere na circulação dos ventos;
- Poluição atmosférica que retém a radiação do calor, causando o aquecimento da atmosfera (Efeito Estufa);
- Utilização de energia pelos veículos de combustão interna, pelas residências e pelas indústrias, aumentando o aquecimento da
atmosfera.
Devido a esses fatores, o ar atmosférico na cidade é mais quente que nas áreas que circundam esta cidade. Por exemplo, num campo
de cultivo que situa-se nas redondezas de uma grande cidade, há absorção de 75% de calor enquanto no centro dessa cidade a
absorção de calor chega a significativos 98%! O nome ilha de calor dá-se pelo fato de uma cidade apresentar em seu centro uma
taxa de calor muito alta, enquanto em suas redondezas a taxa de calor é normal. Ou seja, o poder refletor de calor de suas
redondezas é muito maior do que no centro dessa cidade.
Medidas para evitar a formação das ilhas de calor urbanas:
- Plantio de árvores em grande quantidade nas grandes cidades. Criação de parques e preservação de áreas verdes;
- Medidas para diminuir a poluição do ar: diminuição e controle da emissão de gases poluentes pelos veículos e controle de
poluentes emitidos por indústrias.
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1.6. Chuva Ácida

Os óxidos de enxofre – SOX (SO2 e SO3) e os óxidos de nitrogênio – NOX (NO e NO2) são poluentes do ar. Quando eles se misturam
com a umidade na atmosfera para formar os ácidos (H 2SO4, H2SO3, HNO2 e HNO3), a chuva ácida acontece. Ventos fortes transportam
o ácido, e a chuva ácida cai, tanto na forma de precipitação como na forma de partículas secas. A chuva ácida pode cair até 3.750
quilômetros de distância da fonte original da poluição. As chaminés e os automóveis do centro industrial do meio-oeste causam
chuva ácida que prejudica o leste dos Estados Unidos e o noroeste do Canadá. Grande parte da chuva ácida que cai na Escandinávia
vem de origens europeias do oeste, do Reino Unido em particular.
As áreas que recebem a chuva ácida não são igualmente afetadas por ela. A capacidade de uma região de neutralizar os ácidos,
determina o tamanho do prejuízo em potencial. O solo alcalino neutraliza o ácido. Portanto, as áreas com solos altamente alcalinos
são menos prejudicadas do que aquelas áreas onde o solo é neutro ou ácido.

1.6.1. Chuva ácida em ambientes não poluídos na ausência de raios e relâmpagos
Em ambientes não poluídos o gás carbônico do ar reage com a água da chuva:
H2O(ℓ) + CO2(g) ⇌ H2CO3(aq)
O ácido carbônico formado é um ácido fraco e encontra-se parcialmente ionizado:
H2CO3(aq) ⇌ H+(aq) + HCO3-(aq)
Este ácido não causa qualquer dano ao ambiente pois é um ácido fraco e o mesmo é encontrado em bebidas
gaseificadas, sendo consumido sem apresentar efeitos nocivos.

1.6.2. Chuva ácida em ambientes não poluídos na presença de raios e relâmpagos.

Durante uma tempestade, a descarga elétrica produzida provoca a reação do nitrogênio com o oxigênio do ar nas nuvens
formando o monóxido de nitrogênio:
N2(g) + O2(g) → 2 NO(g)
O NO produzido na presença do oxigênio do ar sofre uma oxidação:
NO(g) + ½ O2(g) → NO2(g)
O NO2 formado reage com a água da chuva, originando a chuva ácida:
2 NO2(g) + H2O(ℓ) → HNO2(aq) + HNO3(aq)
No entanto, estes ácidos formados estão em quantidade muito reduzida, de modo que não causa impacto ambiental
para os seres vivos (animal e/ou vegetal)
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1.6.3. Chuva ácida em ambientes poluídos
Na câmara de explosão dos veículos automotivos que utilizam combustível fóssil (possuem enxofre como impurezas), o
enxofre reage com o oxigênio do ar na alta temperatura do motor:
S(s) + O2(g) → SO2(g)
O SO2 produzido é liberado pelo escapamento dos automóveis ao ar onde pode reagir com a água da chuva:
SO2(g) + H2O(ℓ) → H2SO3(g)
Ou poderá sofrer uma oxidação na presença do oxigênio do ar:
SO2(g) + ½ O2(g) → SO3(g)
O SO3 formado reage com a água da chuva, originando a chuva ácida:
SO3(g) + H2O(ℓ) → H2SO4(aq)
Na câmara de explosão dos veículos automotivos que utiliza combustível fóssil ou biocombustível, ocorre a reação entre
os componentes mais abundantes do ar (nitrogênio e oxigênio) na alta temperatura do motor:
N2(g) + O2(g) → 2 NO(g)
O NO produzido é liberado pelo escapamento dos automóveis ao ar onde sofre uma oxidação:
NO(g) + ½ O2(g) → NO2(g)
O NO2 formado reage com a água da chuva, originando a chuva ácida:
2 NO2(g) + H2O(ℓ) → HNO2(aq) + HNO3(aq)

1.6.4. O QUE CAUSA PARA O HOMEM?
Saúde: a chuva ácida libera metais tóxicos que estavam no solo. Esses metais podem alcançar rios e serem utilizados
pelo homem causando sérios problemas de saúde. O seu vapor no ar ao ser respirado causa vários problemas
respiratórios.

Prédios, casas, arquitetura: a chuva ácida ajuda a corroer os materiais usados nas construções como casas,
edifícios e arquitetura, destruindo represas, turbinas hidrelétricas etc.
Ação da chuva ácida sobre o mármore das estátuas:
CaCO3(s) + H2SO4(aq) → CaSO4(s) + H2O(ℓ) + CO2(g)
O sulfato de cálcio (CaSO4) que é constituinte do gesso, formado na superfície da estátua esfarela deteriorando a
escultura.

Estátuas de mármore (CaCO3) deterioradas pela ação da chuva ácida.
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Meio ambiente
Lagos: os lagos podem ser os mais prejudicados com o efeito da chuva ácida, pois podem ficar totalmente acidificados,
perdendo toda a sua vida.
Desmatamentos: a chuva ácida faz clareiras, matando duas ou três árvores. Imagine uma floresta com muitas árvores
utilizando mutuamente, agora duas árvores são atingidas pela chuva ácida e morrem, algum tempo após muitas plantas
que se utilizavam da sombra destas árvores morrem e assim vão indo até formar uma clareira. Essas reações podem
destruir florestas.

Floresta com toda vegetação danificada pela ação da chuva ácida.

Agricultura: a chuva ácida afeta as plantações quase do mesmo jeito que das florestas, só que é destruída mais rápido
já que as plantas são mesmo do mesmo tamanho, tendo assim mais áreas atingidas.

1.6.5. COMO EVITAR A CHUVA ÁCIDA
Conservar energia: Hoje em dia o carvão, o petróleo e o gás natural são utilizados para suprir 75% dos gastos com
energia. Nós podemos cortar estes gastos pela metade e ter um alto nível de vida. Eis algumas sugestões para
economizar energia;
Transporte coletivo: diminuindo-se o número de carros a quantidade de poluentes também diminui;
Utilização do metrô: por ser elétrico polui menos do que os carros;

Metrô: transporte limpo – não utiliza combustíveis que poluem a atmosfera.

Utilizar fontes de energia menos poluentes: energia hidrelétrica, energia geotérmica, energia das marés, energia eólica
(dos moinhos de vento), energia nuclear (embora cause preocupações para as pessoas, em relação à possíveis acidentes
e para onde levar o lixo nuclear).
Purificação dos escapamentos dos veículos: utilizar gasolina sem chumbo e conversores catalíticos;
Utilizar combustíveis com baixo ou nenhum teor de enxofre.
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1.7. Smog
A palavra smog é de origem inglesa e formada pela união de smoke (fumaça) e fog (neblina, nevoeiro).
Smog é um fenômeno caracterizado pela formação de uma espécie de neblina composta por poluição, vapor de água e
outros compostos químicos. Geralmente, o smog se forma em grandes cidades, onde a poluição do ar é elevada e
provocada, principalmente, pela queima de combustíveis fósseis (gasolina e diesel) pelos veículos automotores.

1.7.1. Smog Industrial

Em 1952 Londres ficou recoberta durante 5 dias por uma névoa de SO2 e fumaça, cuja visibilidade era de 5 metros e
causou a morte de mais de 4 mil pessoas.
O clima que precedeu e acompanhou a poluição teve o efeito que os londrinos queimaram mais carvão do que o habitual
para lutar contra o frio. Carvão para uso doméstico do pós-guerra foi, em geral de qualidade bastante pobre, com
conteúdo de enxofre, o que aumentou a quantidade de dióxido de enxofre presente na queima (restrições econômicas
fizeram com que o carvão de boa qualidade, "duro", tendiam a ser exportado). Havia também muitas usinas de
energia movidas a carvão na região da Grande Londres, incluindo central de Battersea , um dos Bankside e Kingston , o
que contribuiu para aumentar o nível de poluição. A tudo isto se soma o queima e a poluição produzida pelo escape dos
veículos - especialmente aqueles que vieram de os ônibus movidos a diesel, que veio para substituir o sistema de bondes
recentemente demolido -, bem como outros fontes industriais e comerciais. Os ventos predominantes também foram
levados sobre o Canal no ar poluído das áreas industriais da Europa.
As reações químicas que ocorreram:
O enxofre, impureza do carvão mineral, queimou lançando ao ar o SO2:
S(s) + O2(g) → SO2(g)
O SO2 em presença da neblina pode reagir com o vapor d’água:
SO2(g) + H2O(ℓ) → H2SO3(aq)
Ou ainda pode em presença do oxigênio do ar sofrer oxidação:
SO2(g) + ½ O2(g) → SO3(g)
O SO3 formado reage com o vapor d’água da neblina:
SO3(g) + H2O(ℓ) → H2SO4(aq)
Originando uma neblina sulfúrica, que ao ser respirada pelas pessoas acabou originando edema pulmonar (inflação
crônica) e alguns casos morte.
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1.7.2. Smog Fotoquímico

Smog fotoquímico em Los Angeles (EUA)

Também é conhecido como smog de Los Angeles, Cidade do México e São Paulo. Ocorre em dias quentes e secos na
presença da luz solar.
Todos os combustíveis (fósseis ou biocombustíveis) necessitam do oxigênio (comburente) que está presente no ar. No
entanto, o nitrogênio do ar entra na câmara de explosão do veículo e queima, lançando ao ar o monóxido de
nitrogênio (NO):
N2(g) + O2(g) → 2 NO(g)
O NO em presença do oxigênio do ar oxida-se formando o dióxido de nitrogênio que possui coloração castanho
avermelhado:
NO(g) + ½ O2(g) → NO2(g)
Em dias secos e quentes, o NO2 sofrerá uma redução na presença da luz solar, poluindo o ar com ozônio:
NO2(g) + O2(g) + UV → NO(g) + O3(g)
O ozônio formado é um gás denso e fica na superfície, e quando respirado pode causar enfisema pulmonar por ser um
poderoso oxidante.
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1.8. Conversor Catalítico
Instalados em alguns modelos a partir de 1992, os catalisadores tornaram-se itens obrigatórios, com o objetivo de
transformar grande parte dos gases tóxicos expelidos pelo motor em gases inofensivos. Com a entrada em vigor da
inspeção veicular, cresce ainda mais a importância desse item, que se não estiver em ordem terá de ser substituído.
Caso contrário, o carro não poderá ser licenciado.

Embora esquecidos pela maioria dos motoristas, esses redutores de poluição são prejudicados pelos combustíveis de
má qualidade e pelas lombadas fora de especificação.

Instalados no sistema de escapamento, os catalisadores trabalham numa temperatura superior a 350º. Assim, devem
sempre estar livres de fagulhas, ou combustível não queimado para não pegar fogo. Por isso, manter o sistema elétrico
em ordem, verificando o estado das velas, bobinas, distribuidor e dos cabos é um dos cuidados que devem ser tomados.

Outra dica é evitar os combustíveis de qualidade duvidosa e escolher sempre os lubrificantes recomendados no manual
do proprietário. Se a combustão e a lubrificação do motor não forem perfeitas, existe o risco dos detritos entupirem o
catalisador. No caso da peça ser danificada por batidas em lombadas, o entupimento pode ser causado por pedaços de
cerâmica. Um bom catalisador dura cerca de 80 mil quilômetros, mas uma vez danificado, precisará ser trocado.

O “catalisador” possui um suporte cerâmico revestido com óxido de alumínio e metais ativos, que convertem por
adsorção os gases tóxicos em vapor d´água, gás carbônico e nitrogênio.
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2. Poluição da Água

2.1. Residencial
Bactérias
Patogênicas

causam

Doenças

Cólera
Hepatite
Verminoses

contêm

Esgotos

Nutrientes

Matéria
Orgânica
sem O2

Bactérias
aeróbicas

↑Algas

Consumo
O2

↓[O2] ↑DBO

Bactérias
decompositoras

Morte dos
peixes

Decomposição
da matéria
orgânica

produz

CH4
H2S
NH3

LEITO DO RIO

Eutrofização (fertilização)
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2.2. Agrícola
Substâncias
Eutrofizantes

Substâncias
Tóxicas

Fertilizantes ou
adubos químicos

Agrotóxicos
organoclorados

NO3PO43NH4+

DDT
BHC
Aldrin

Lixiviação (arraste pela água da chuva)

Eutrofização

Bioacumulação

Fertilização

Cadeia Alimentar

LEITO DO RIO

2.3. Térmica
Água: lagos, rios, oceanos

Água Fria

refrigeração

Usinas Termoelétricas
Usinas Nucleares
Indústrias (caldeiras)

Troca de Calor

devolvem

Água Aquecida
causa

↓Solubilidade do O2
produz

Desastre Ambiental

Portal de Estudos em Química (PEQ) – www.profpc.com.br

Página 14

2.4. Radioativa
Acidente Nuclear
produz

Nuvem Radioativa
Contêm entre outros

Iodo-131
Césio-137
Estrôncio-90

Precipitação seca ou úmida
Contaminação radioativa

Peixes, Plânctons

provoca

LEITO DO RIO

Bioacumulação

↑Divisão Celular

Alteração DNA

Tumor

Mutação Gênica

2.5. Industrial
Compostos
Inorgânicos

Compostos
Orgânicos

Petróleo
Solventes
Detergentes
Tintas
Vinhoto

Ácidos
Bases
Sais
Óxidos
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2.6. Garimpos
Areia+Ouro
Extração com Hg(ℓ)

Areia
+
Amálgama
(Au+Hg)
Separação sólido+líquido

Amálgama
(Au+Hg)
Aquecimento para vaporizar o mercúrio

Au(s)

Hg0 (g)
AR (presença de O2)

Hg2+ (g)
AR (umidade)

Hg2+ (aq)
Precipitação seca ou úmida

Hg2+ (aq)
Absorção

LEITO DO RIO

Algas com Hg2+
Biotransformação

Lipossolúvel

Algas com
Hg(CH3)2

consumido

Peixes
Herbívoros

consumido

Peixes
Carnívoros
consumido

HOMEM
Homem
Peixe Carnívoro

Bioacumulação

Peixe herbívoro
Algas
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EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO
01 (ENEM-1998) Um dos índices de qualidade do ar diz respeito à concentração de monóxido de carbono (CO), pois
esse gás pode causar vários danos à saúde. A tabela abaixo mostra a relação entre a qualidade do ar e a concentração
de CO.

Para analisar os efeitos do CO sobre os seres humanos, dispõe-se dos seguintes dados:

Suponha que você tenha lido em um jornal que na cidade de São Paulo foi atingido um péssimo nível de qualidade do
ar. Uma pessoa que estivesse nessa área poderia:
a) não apresentar nenhum sintoma.
b) ter sua capacidade visual alterada.
c) apresentar fraqueza muscular e tontura.
d) ficar inconsciente.
e) morrer.
Um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a poluição atmosférica. Chaminés altas lançam ao ar,
entre outros materiais, o dióxido de enxofre (SO2) que pode ser transportado por muitos quilômetros em poucos dias.
Dessa forma, podem ocorrer precipitações ácidas em regiões distantes, causando vários danos ao meio ambiente (chuva
ácida).
02 (ENEM-1998) Um dos danos ao meio ambiente diz respeito à corrosão de certos materiais. Considere as seguintes
obras:
I. monumento Itamarati - Brasília (mármore).
II. esculturas do Aleijadinho - MG (pedra sabão, contém carbonato de cálcio).
III. grades de ferro ou alumínio de edifícios.
A ação da chuva ácida pode acontecer em:
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
03 (ENEM-1998) Com relação aos efeitos sobre o ecossistema, pode-se afirmar que:
I. as chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH da água de um lago, o que acarretaria a morte de algumas
espécies, rompendo a cadeia alimentar.
II. as chuvas ácidas poderiam provocar acidificação do solo, o que prejudicaria o crescimento de certos vegetais.
III. as chuvas ácidas causam danos se apresentarem valor de pH maior que o da água destilada.
Dessas afirmativas está(ão) correta(s):
a) I, apenas.
b) III, apenas.
c) I e II, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I e III, apenas.
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Seguem abaixo alguns trechos de uma matéria da revista “Superinteressante”, que descreve hábitos de um morador de
Barcelona (Espanha), relacionando-os com o consumo de energia e efeitos sobre o ambiente.
I. “Apenas no banho matinal, por exemplo, um cidadão utiliza cerca de 50 litros de água, que depois terá que ser tratada.
Além disso, a água é aquecida consumindo 1,5 quilowatt-hora (cerca de 1,3 milhões de calorias), e para gerar essa
energia foi preciso perturbar o ambiente de alguma maneira....”
II. “Na hora de ir para o trabalho, o percurso médio dos moradores de Barcelona mostra que o carro libera 90 gramas
do venenoso monóxido de carbono e 25 gramas de óxidos de nitrogênio ... Ao mesmo tempo, o carro consome
combustível equivalente a 8,9 kwh.”
III. “Na hora de recolher o lixo doméstico... quase 1 kg por dia. Em cada quilo há aproximadamente 240 gramas de papel,
papelão e embalagens; 80 gramas de plástico; 55 gramas de metal; 40 gramas de material biodegradável e 80 gramas
de vidro.”
04 (ENEM-1998) Com referência ao trecho II, pode-se afirmar que:
a) um automóvel produz monóxido de carbono pelo fato de que a queima dos combustíveis utilizados não é completa.
b) pode-se concluir que o automóvel em questão não utiliza o álcool como combustível.
c) a produção de óxido de nitrogênio contribui para a chuva ácida.
d) o texto está equivocado, pois os óxidos de nitrogênio lançados na atmosfera não têm qualquer relação com o
automóvel.
e) caso o automóvel fosse elétrico, não poluiria o ambiente com monóxido de carbono, mas lançaria ao ar radiações
eletromagnéticas prejudiciais à saúde.
05 (ENEM-2000) O gráfico abaixo refere-se às variações das concentrações de poluentes na atmosfera, no decorrer de
um dia útil, em um grande centro urbano.

As seguintes explicações foram dadas para essas variações:
I A concentração de NO diminui, e a de NO2 aumenta em razão da conversão de NO em NO2.
II A concentração de monóxido de carbono no ar está ligada à maior ou à menor intensidade de tráfego.
III Os veículos emitem óxidos de nitrogênio apenas nos horários de pico de tráfego do período da manhã.
IV Nos horários de maior insolação, parte do ozônio da estratosfera difunde-se para camadas mais baixas da atmosfera.
Dessas explicações, são plausíveis somente:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) II e IV.
e) III e IV.
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06 (ENEM-2000) O ferro pode ser obtido a partir da hematita, minério rico em óxido de ferro, pela reação com carvão
e oxigênio. A tabela a seguir apresenta dados da análise de minério de ferro (hematita) obtido de várias regiões da Serra
de Carajás.

No processo de produção do ferro, dependendo do minério utilizado, forma-se mais ou menos SO2, um gás que contribui
para o aumento da acidez da chuva. Considerando esse impacto ambiental e a quantidade de ferro produzida, pode-se
afirmar que seria mais conveniente o processamento do minério da(s) região(ões):
a) 1, apenas.
b) 2, apenas.
c) 3, apenas.
d) 1 e 3, apenas.
e) 2 e 3, apenas.
07 (ENEM-2000) Encontram-se descritas a seguir algumas das características das águas que servem três diferentes
regiões.
Região I - Qualidade da água pouco comprometida por cargas poluidoras, casos isolados de mananciais comprometidos
por lançamento de esgotos; assoreamento de alguns mananciais.
Região II - Qualidade comprometida por cargas poluidoras urbanas e industriais; área sujeita a inundações; exportação
de carga poluidora para outras unidades hidrográficas.
Região III - Qualidade comprometida por cargas poluidoras domésticas e industriais e por lançamento de esgotos;
problemas isolados de inundação; uso da água para irrigação.
De acordo com essas características, pode-se concluir que:
a) a região I é de alta densidade populacional, com pouca ou nenhuma estação de tratamento de esgoto.
b) na região I ocorrem tanto atividades agrícolas como industriais, com práticas agrícolas que estão evitando a erosão
do solo.
c) a região II tem predominância de atividade agrícola, muitas pastagens e parque industrial inexpressivo.
d) na região III ocorrem tanto atividades agrícolas como industriais, com pouca ou nenhuma estação de tratamento de
esgotos.
e) a região III é de intensa concentração industrial e urbana, com solo impermeabilizado e com amplo tratamento de
esgotos.
08 (ENEM-2001) Atualmente, sistemas de purificação de emissões poluidoras estão sendo exigidos por lei em um
número cada vez maior de países. O controle das emissões de dióxido de enxofre gasoso, provenientes da queima de
carvão que contém enxofre, pode ser feito pela reação desse gás com uma suspensão de hidróxido de cálcio em água,
sendo formado um produto não poluidor do ar.
A queima do enxofre e a reação do dióxido de enxofre com o hidróxido de cálcio, bem como as massas de algumas das
substâncias envolvidas nessas reações, podem ser assim representadas:

enxofre (32 g) + oxigênio (32 g) → dióxido de enxofre (64 g)
dióxido de enxofre (64 g) + hidróxido de cálcio (74 g) → produto não poluidor
Dessa forma, para absorver todo o dióxido de enxofre produzido pela queima de uma tonelada de carvão (contendo 1%
de enxofre), é suficiente a utilização de uma massa de hidróxido de cálcio de, aproximadamente,
a) 23 kg.
b) 43 kg.
c) 64 kg.
d) 74 kg.
e) 138 kg.
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09 (ENEM-2001) O esquema representa o ciclo do enxofre na natureza, sem considerar a intervenção humana.

O ciclo representado mostra que a atmosfera, a litosfera, a hidrosfera e a biosfera, naturalmente,
I. são poluídas por compostos de enxofre.
II. são destinos de compostos de enxofre.
III. transportam compostos de enxofre.
IV. são fontes de compostos de enxofre.
Dessas afirmações, estão corretas, apenas,
a) I e II.
b) I e III.
c) II e IV.
d) I, II e III.
e) II, III e IV.

10 (ENEM-2001) Algumas atividades humanas interferiram significativamente no ciclo natural do enxofre, alterando as
quantidades das substâncias indicadas no esquema. Ainda hoje isso ocorre, apesar do grande controle por legislação.
Pode-se afirmar que duas dessas interferências são resultantes da
a) queima de combustíveis em veículos pesados e da produção de metais a partir de sulfetos metálicos.
b) produção de metais a partir de óxidos metálicos e da vulcanização da borracha.
c) queima de combustíveis em veículos leves e da produção de metais a partir de óxidos metálicos.
d) queima de combustíveis em indústria e da obtenção de matérias-primas a partir da água do mar.
e) vulcanização da borracha e da obtenção de matérias-primas a partir da água do mar.
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11 (ENEM-2001) Uma região industrial lança ao ar gases como o dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio, causadores
da chuva ácida. A figura mostra a dispersão desses gases poluentes.

Considerando o ciclo da água e a dispersão dos gases, analise as seguintes possibilidades:
I. As águas de escoamento superficial e de precipitação que atingem o manancial poderiam causar aumento de acidez
da água do manancial e provocar a morte de peixes.
II. A precipitação na região rural poderia causar aumento de acidez do solo e exigir procedimentos corretivos, como a
calagem.
III. A precipitação na região rural, embora ácida, não afetaria o ecossistema, pois a transpiração dos vegetais
neutralizaria o excesso de ácido.
Dessas possibilidades,
a) pode ocorrer apenas a I.
b) pode ocorrer apenas a II.
c) podem ocorrer tanto a I quanto a II.
d) podem ocorrer tanto a I quanto a III.
e) podem ocorrer tanto a II quanto a III.
12 (ENEM-2001) Numa rodovia pavimentada, ocorreu o tombamento de um caminhão que transportava ácido sulfúrico
concentrado. Parte da sua carga fluiu para um curso d'água não poluído que deve ter sofrido, como consequência,
I. mortandade de peixes acima da normal no local do derrame de ácido e em suas proximidades.
II. variação do pH em função da distância e da direção da corrente de água.
III. danos permanentes na qualidade de suas águas.
IV. aumento momentâneo da temperatura da água no local do derrame.
É correto afirmar que, dessas consequências, apenas podem ocorrer
a) I e II.
b) II e III.
c) II e IV.
d) I, II e IV.
e) II, III e IV.
13 (ENEM-2002) A chuva em locais não poluídos é levemente ácida. Em locais onde os níveis de poluição são altos, os
valores do pH da chuva podem ficar abaixo de 5,5, recebendo, então, a denominação de “chuva ácida”. Este tipo de
chuva causa prejuízos nas mais diversas áreas: construção civil, agricultura, monumentos históricos, entre outras.
A acidez da chuva está relacionada ao pH da seguinte forma: concentração de íons hidrogênio = 10-pH , sendo que o
pH pode assumir valores entre 0 e 14.
Ao realizar o monitoramento do pH da chuva em Campinas (SP) nos meses de março, abril e maio de 1998, um centro
de pesquisa coletou 21 amostras, das quais quatro têm seus valores mostrados na tabela:
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A análise da fórmula e da tabela permite afirmar que:
I. da 6ª para a 14ª amostra ocorreu um aumento de 50% na acidez.
II. a 18ª amostra é a menos ácida dentre as expostas.
III. a 8ª amostra é dez vezes mais ácida que a 14ª.
IV. as únicas amostras de chuvas denominadas ácidas são a 6ª e a 8ª.
São corretas apenas as afirmativas
a) I e II
b) II e IV.
c) I, II e IV.
d) I, III e IV.
e) II, III e IV.
14 (ENEM-2002) O Protocolo de Kyoto - uma convenção das Nações Unidas que é marco sobre mudanças climáticas, estabelece que os países mais industrializados devem reduzir até 2012 a emissão dos gases causadores do efeito estufa
em pelo menos 5% em relação aos níveis de 1990. Essa meta estabelece valores superiores ao exigido para países em
desenvolvimento. Até 2001, mais de 120 países, incluindo nações industrializadas da Europa e da Ásia, já haviam
ratificado o protocolo. No entanto, nos EUA, o presidente George W. Bush anunciou que o país não ratificaria “Kyoto”,
com os argumentos de que os custos prejudicariam a economia americana e que o acordo era pouco rigoroso com os
países em desenvolvimento.
Adaptado do Jornal do Brasil, 11/04/2001
Na tabela encontram-se dados sobre a emissão de CO2

Considerando os dados da tabela, assinale a alternativa que representa um argumento que se contrapõe à justificativa
dos EUA de que o acordo de Kyoto foi pouco rigoroso com países em desenvolvimento.
a) A emissão acumulada da União Europeia está próxima à dos EUA.
b) Nos países em desenvolvimento as emissões são equivalentes às dos EUA.
c) A emissão per capita da Rússia assemelha-se à da União Europeia.
d) As emissões de CO2 nos países em desenvolvimento citados são muito baixas.
e) A África do Sul apresenta uma emissão anual per capita relativamente alta.
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15 (ENEM-2002) A tabela mostra a evolução da frota de veículos leves, e o gráfico, a emissão média do poluente
monóxido de carbono (em g/km) por veículo da frota, na região metropolitana de São Paulo, no período de 1992 a 2000.

Comparando-se a emissão média de monóxido de carbono dos veículos a gasolina e a álcool, pode-se afirmar que
I. no transcorrer do período 1992-2000, a frota a álcool emitiu menos monóxido de carbono.
II. em meados de 1997, o veículo a gasolina passou a poluir menos que o veículo a álcool.
III. o veículo a álcool passou por um aprimoramento tecnológico.
É correto o que se afirma apenas em
a) I.
b) I e II.
c) II.
d) III.

e) II e III.

16 (ENEM-2002) Em março de 2001, o presidente dos Estados Unidos da América, George W. Bush, causou polêmica ao
contestar o pacto de Kyoto, dizendo que o acordo é prejudicial à economia norte-americana em um momento em que
o país passa por uma crise de energia (...) O protocolo de Kyoto prevê que os países industrializados reduzam suas
emissões de CO2 até 2012 em 5,2%, em relação aos níveis de 1990.
Adaptado da Folha de São Paulo, 11/04/2001.
O gráfico mostra o total de CO2 emitido nos últimos 50 anos por alguns países, juntamente com os valores de emissão
máxima de CO2 por habitante no ano de 1999.

Dados populacionais aproximados (nº de habitantes):
- EUA: 240 milhões
- BRASIL: 160 milhões
Se o Brasil mantivesse constante a sua população e o seu índice anual máximo de emissão de CO2, o tempo necessário
para o Brasil atingir o acumulado atual dos EUA seria, aproximadamente, igual a
a) 60 anos.
b) 230 anos.
c) 460 anos.
d) 850 anos.
e) 1340 anos.
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17 (ENEM-2002) A corvina é um peixe carnívoro que se alimenta de crustáceos, moluscos e pequenos peixes que vivem
no fundo do mar. É bastante utilizada na alimentação humana, sendo encontrada em toda a costa brasileira, embora
seja mais abundante no sul do País. A tabela registra a concentração média anual de mercúrio no tecido muscular de
corvinas capturadas em quatro áreas.

Comparando as características das quatro áreas de coleta às respectivas concentrações médias anuais de mercúrio nas
corvinas capturadas, pode-se considerar que, à primeira vista, os resultados
a) correspondem ao esperado, uma vez que o nível de contaminação é proporcional ao aumento da atividade industrial
e do volume de esgotos domésticos.
b) não correspondem ao esperado, especialmente no caso da Lagoa da Conceição, que não apresenta contaminação
industrial por mercúrio.
c) não correspondem ao esperado no caso da Baía da Ilha Grande e da Lagoa da Conceição, áreas nas quais não há fontes
industriais de contaminação por mercúrio.
d) correspondem ao esperado, ou seja, corvinas de regiões menos poluídas apresentam as maiores concentrações de
mercúrio.
e) correspondem ao esperado, exceção aos resultados da Baía de Sepetiba, o que exige novas investigações sobre o
papel das marés no transporte de mercúrio.

18 (ENEM-2002) Segundo a legislação brasileira, o limite máximo permitido para as concentrações de mercúrio total é
de 500 nanogramas por grama de peso úmido. Ainda levando em conta os dados da tabela e o tipo de circulação do
mercúrio ao longo da cadeia alimentar, pode-se considerar que a ingestão, pelo ser humano, de corvinas capturadas
nessas regiões,
a) não compromete a sua saúde, uma vez que a concentração de mercúrio é sempre menor que o limite máximo
permitido pela legislação brasileira.
b) não compromete a sua saúde, uma vez que a concentração de poluentes diminui a cada novo consumidor que se
acrescenta à cadeia alimentar.
c) não compromete a sua saúde, pois a concentração de poluentes aumenta a cada novo consumidor que se acrescenta
à cadeia alimentar.
d) deve ser evitada, apenas quando entre as corvinas e eles se interponham outros consumidores, como, por exemplo,
peixes de maior porte.
e) deve ser evitada sempre, pois a concentração de mercúrio das corvinas ingeridas se soma à já armazenada no
organismo humano.
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19 (ENEM-2003) Na música "Bye, bye, Brasil", de Chico Buarque de Holanda e Roberto Menescal, os versos
"puseram uma usina no mar
talvez fique ruim pra pescar"
poderiam estar se referindo à usina nuclear de Angra dos Reis, no litoral do Estado do Rio de Janeiro.
No caso de tratar-se dessa usina, em funcionamento normal, dificuldades para a pesca nas proximidades poderiam ser
causadas
a) pelo aquecimento das águas, utilizadas para refrigeração da usina, que alteraria a fauna marinha.
b) pela oxidação de equipamentos pesados e por detonações que espantariam os peixes.
c) pelos rejeitos radioativos lançados continuamente no mar, que provocariam a morte dos peixes.
d) pela contaminação por metais pesados dos processos de enriquecimento do urânio.
e) pelo vazamento de lixo atômico colocado em tonéis e lançado ao mar nas vizinhanças da usina.
20 (ENEM-2003) Em um debate sobre o futuro do setor de transporte de uma grande cidade brasileira com trânsito
intenso, foi apresentado um conjunto de propostas.
Entre as propostas reproduzidas abaixo, aquela que atende, ao mesmo tempo, a implicações sociais e ambientais
presentes nesse setor é
a) proibir o uso de combustíveis produzidos a partir de recursos naturais.
b) promover a substituição de veículos a diesel por veículos a gasolina.
c) incentivar a substituição do transporte individual por transportes coletivos.
d) aumentar a importação de diesel para substituir os veículos a álcool.
e) diminuir o uso de combustíveis voláteis devido ao perigo que representam.
21 (ENEM-2004) O Aquífero Guarani se estende por 1,2 milhão de km2 e é um dos maiores reservatórios de águas
subterrâneas do mundo. O aquífero é como uma “esponja gigante” de arenito, uma rocha porosa e absorvente, quase
totalmente confinada sob centenas de metros de rochas impermeáveis. Ele é recarregado nas áreas em que o arenito
aflora à superfície, absorvendo água da chuva. Uma pesquisa realizada em 2002 pela Embrapa apontou cinco pontos de
contaminação do aquífero por agrotóxico, conforme a figura:

Considerando as consequências socioambientais e respeitando as necessidades econômicas, pode-se afirmar que,
diante do problema apresentado, políticas públicas adequadas deveriam
a) proibir o uso das águas do aquífero para irrigação.
b) impedir a atividade agrícola em toda a região do aquífero.
c) impermeabilizar as áreas onde o arenito aflora.
d) construir novos reservatórios para a captação da água na região.
e) controlar a atividade agrícola e agroindustrial nas áreas de recarga.
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22 (ENEM-2004) Um rio que é localmente degradado por dejetos orgânicos nele lançados pode passar por um processo
de autodepuração. No entanto, a recuperação depende, entre outros fatores, da carga de dejetos recebida, da extensão
e do volume do rio. Nesse processo, a distribuição das populações de organismos consumidores e decompositores varia,
conforme mostra o esquema:

Com base nas informações fornecidas pelo esquema, são feitas as seguintes considerações sobre o processo de
depuração do rio:
I. a vida aquática superior pode voltar a existir a partir de uma certa distância do ponto de lançamento dos dejetos;
II. os organismos decompositores são os que sobrevivem onde a oferta de oxigênio é baixa ou inexistente e a matéria
orgânica é abundante;
III. as comunidades biológicas, apesar da poluição, não se alteram ao longo do processo de recuperação.
Está correto o que se afirma em
a) I, apenas.
b) II, apenas.

c) III, apenas.

d) I e II, apenas.

e) I, II e III.

23 (ENEM-2005) Quando um reservatório de água é agredido ambientalmente por poluição de origem doméstica ou
industrial, uma rápida providência é fundamental para diminuir os danos ecológicos. Como o monitoramento constante
dessas águas demanda aparelhos caros e testes demorados, cientistas têm se utilizado de biodetectores, como peixes
que são colocados em gaiolas dentro da água, podendo ser observados periodicamente.
Para testar a resistência de três espécies de peixes, cientistas separaram dois grupos de cada espécie, cada um com cem
peixes, totalizando seis grupos. Foi, então, adicionada a mesma quantidade de poluentes de origem doméstica e
industrial, em separado. Durante o período de 24 horas, o número de indivíduos passou a ser contado de hora em hora.
Os resultados são apresentados abaixo.
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Pelos resultados obtidos, a espécie de peixe mais indicada para ser utilizada como detectora de poluição, a fim de que
sejam tomadas providências imediatas, seria
a) a espécie I, pois sendo menos resistente à poluição, morreria mais rapidamente após a contaminação.
b) a espécie II, pois sendo a mais resistente, haveria mais tempo para testes.
c) a espécie III, pois como apresenta resistência diferente à poluição doméstica e industrial, propicia estudos posteriores.
d) as espécies I e III juntas, pois tendo resistência semelhante em relação à poluição permitem comparar resultados.
e) as espécies II e III juntas, pois como são pouco tolerantes à poluição, propiciam um rápido alerta.

24 (ENEM-2005) Nos últimos meses o preço do petróleo tem alcançado recordes históricos. Por isso a procura de fontes
energéticas alternativas se faz necessária. Para os especialistas, uma das mais interessantes é o gás natural, pois ele
apresentaria uma série de vantagens em relação a outras opções energéticas.
A tabela compara a distribuição das reservas de petróleo e de gás natural no mundo, e a figura, a emissão de monóxido
de carbono entre vários tipos de fontes energéticas.

A partir da análise da tabela e da figura, são feitas as seguintes afirmativas:
I – Enquanto as reservas mundiais de petróleo estão concentradas geograficamente, as reservas mundiais de gás natural
são mais distribuídas ao redor do mundo garantindo um mercado competitivo, menos dependente de crises
internacionais e políticas.
II – A emissão de dióxido de carbono (CO2) para o gás natural é a mais baixa entre os diversos combustíveis analisados,
o que é importante, uma vez que esse gás é um dos principais responsáveis pelo agravamento do efeito estufa.
Com relação a essas afirmativas pode-se dizer que
a) a primeira está incorreta, pois novas reservas de petróleo serão descobertas futuramente.
b) a segunda está incorreta, pois o dióxido de carbono (CO2) apresenta pouca importância no agravamento do efeito
estufa.
c) ambas são análises corretas, mostrando que o gás natural é uma importante alternativa energética.
d) ambas não procedem para o Brasil, que já é praticamente autossuficiente em petróleo e não contribui para o
agravamento do efeito estufa.
e) nenhuma delas mostra vantagem do uso de gás natural sobre o petróleo.
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25 (ENEM-2005) Moradores de três cidades, aqui chamadas de X, Y e Z, foram indagados quanto aos tipos de poluição
que mais afligiam as suas áreas urbanas. Nos gráficos abaixo estão representadas as porcentagens de reclamações sobre
cada tipo de poluição ambiental.

Considerando a queixa principal dos cidadãos de cada cidade, a primeira medida de combate à poluição em cada uma
delas seria, respectivamente:

26 (ENEM-2005) Diretores de uma grande indústria siderúrgica, para evitar o desmatamento e adequar a empresa às
normas de proteção ambiental, resolveram mudar o combustível dos fornos da indústria. O carvão vegetal foi então
substituído pelo carvão mineral. Entretanto, foram observadas alterações ecológicas graves em um riacho das
imediações, tais como a morte dos peixes e dos vegetais ribeirinhos. Tal fato pode ser justificado em decorrência
a) da diminuição de resíduos orgânicos na água do riacho, reduzindo a demanda de oxigênio na água.
b) do aquecimento da água do riacho devido ao monóxido de carbono liberado na queima do carvão.
c) da formação de ácido clorídrico no riacho a partir de produtos da combustão na água, diminuindo o pH.
d) do acúmulo de elementos no riacho, tais como, ferro, derivados do novo combustível utilizado.
e) da formação de ácido sulfúrico no riacho a partir dos óxidos de enxofre liberados na combustão.
27 (ENEM-2006) A poluição ambiental tornou-se grave problema a ser enfrentado pelo mundo contemporâneo. No
gráfico seguinte, alguns países estão agrupados de acordo com as respectivas emissões médias anuais de CO2 per capita.

Considerando as características dos países citados, bem como as emissões médias anuais de CO2 per capita indicadas no
gráfico, assinale a opção correta.
a) O índice de emissão de CO2 per capita dos países da União Europeia se equipara ao de alguns países emergentes.
b) A China lança, em média, mais CO2 per capita na atmosfera que os EUA.
c) A soma das emissões de CO2 per capita de Brasil, Índia e Indonésia é maior que o total lançado pelos EUA.
d) A emissão de CO2 é tanto maior quanto menos desenvolvido é o país.
e) A média de lançamento de CO2 em regiões e países desenvolvidos é superior a 15 toneladas por pessoa ao ano.
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28 (ENEM-2006) Chuva ácida é o termo utilizado para designar precipitações com valores de pH inferiores a 5,6. As
principais substâncias que contribuem para esse processo são os óxidos de nitrogênio e de enxofre provenientes da
queima de combustíveis fósseis e, também, de fontes naturais. Os problemas causados pela chuva ácida ultrapassam
fronteiras políticas regionais e nacionais. A amplitude geográfica dos efeitos da chuva ácida está relacionada
principalmente com
a) a circulação atmosférica e a quantidade de fontes emissoras de óxidos de nitrogênio e de enxofre.
b) a quantidade de fontes emissoras de óxidos de nitrogênio e de enxofre e a rede hidrográfica.
c) a topografia do local das fontes emissoras de óxidos de nitrogênio e de enxofre e o nível dos lençóis freáticos.
d) a quantidade de fontes emissoras de óxidos de nitrogênio e de enxofre e o nível dos lençóis freáticos.
e) a rede hidrográfica e a circulação atmosférica.
29 (ENEM-2006) As florestas tropicais úmidas contribuem muito para a manutenção da vida no planeta, por meio do
chamado sequestro de carbono atmosférico. Resultados de observações sucessivas, nas últimas décadas, indicam que
a floresta amazônica é capaz de absorver até 300 milhões de toneladas de carbono por ano. Conclui-se, portanto, que
as florestas exercem importante papel no controle
a) das chuvas ácidas, que decorrem da liberação, na atmosfera, do dióxido de carbono resultante dos desmatamentos
por queimadas.
b) das inversões térmicas, causadas pelo acúmulo de dióxido de carbono resultante da não-dispersão dos poluentes
para as regiões mais altas da atmosfera.
c) da destruição da camada de ozônio, causada pela liberação, na atmosfera, do dióxido de carbono contido nos gases
do grupo dos clorofluorcarbonos.
d) do efeito estufa provocado pelo acúmulo de carbono na atmosfera, resultante da queima de combustíveis fósseis,
como carvão mineral e petróleo.
e) da eutrofização das águas, decorrente da dissolução, nos rios, do excesso de dióxido de carbono presente na
atmosfera.
30 (ENEM-2006) À produção industrial de celulose e de papel estão associados alguns problemas ambientais. Um
exemplo são os odores característicos dos compostos voláteis de enxofre (mercaptanas) que se formam durante a
remoção da lignina da principal matéria-prima para a obtenção industrial das fibras celulósicas que formam o papel: a
madeira. É nos estágios de branqueamento que se encontra um dos principais problemas ambientais causados pelas
indústrias de celulose. Reagentes como cloro e hipoclorito de sódio reagem com a lignina residual, levando à formação
de compostos organoclorados. Esses compostos, presentes na água industrial, despejada em grande quantidade nos
rios pelas indústrias de papel, não são biodegradáveis e acumulam-se nos tecidos vegetais e animais, podendo levar a
alterações genéticas.
Celênia P. Santos et al. Papel: como se fabrica? In: Química nova na escola, n.° 14, nov./2001, p. 3-7 (com adaptações).
Para se diminuírem os problemas ambientais decorrentes da fabricação do papel, é recomendável
a) a criação de legislação mais branda, a fim de favorecer a fabricação de papel biodegradável.
b) a diminuição das áreas de reflorestamento, com o intuito de reduzir o volume de madeira utilizado na obtenção de
fibras celulósicas.
c) a distribuição de equipamentos de desodorização à população que vive nas adjacências de indústrias de produção de
papel.
d) o tratamento da água industrial, antes de retorná-la aos cursos d’água, com o objetivo de promover a degradação
dos compostos orgânicos solúveis.
e) o recolhimento, por parte das famílias que habitam as regiões circunvizinhas, dos resíduos sólidos gerados pela
indústria de papel, em um processo de coleta seletiva de lixo.
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31 (ENEM-2006) A ocupação predatória associada à expansão da fronteira agropecuária e acelerada pelo plantio da soja
tem deflagrado, com a perda da cobertura vegetal, a diminuição da biodiversidade, a erosão do solo, a escassez e a
contaminação dos recursos hídricos no bioma cerrado. Segundo ambientalistas, o cerrado brasileiro corre o risco de se
transformar em um deserto.
A respeito desse assunto, analise as afirmações abaixo.
I. Considerando-se que, em 2006, restem apenas 25% da cobertura vegetal original do cerrado e que, desse percentual,
3% sejam derrubados a cada ano, estima-se que, em 2030, o cerrado brasileiro se transformará em deserto.
II. Sabe-se que a eventual extinção do bioma cerrado, dada a pobreza que o caracteriza, não causará impacto sistêmico
no conjunto dos biomas brasileiros.
III. A substituição de agrotóxicos por bioinseticidas reduz a contaminação dos recursos hídricos no bioma cerrado.
É correto o que se afirma
a) apenas em I.
b) apenas em III.
c) apenas em I e II.
d) apenas em II e III.
e) em I, II e III.
32 (ENEM-2007) 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.
33 (ENEM-2007) O gráfico abaixo ilustra o resultado de um estudo sobre o aquecimento global. A curva mais escura e
contínua representa o resultado de um cálculo em que se considerou a soma de cinco fatores que influenciaram a
temperatura média global de 1900 a 1990, conforme mostrado na legenda do gráfico. A contribuição efetiva de cada
um desses cinco fatores isoladamente é mostrada na parte inferior do gráfico.
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Os dados apresentados revelam que, de 1960 a 1990, contribuíram de forma efetiva e positiva para aumentar a
temperatura atmosférica:
a) aerossóis, atividade solar e atividade vulcânica.
b) atividade vulcânica, ozônio e gases estufa.
c) aerossóis, atividade solar e gases estufa.
d) aerossóis, atividade vulcânica e ozônio.
e) atividade solar, gases estufa e ozônio.
34 (ENEM-2008) A China comprometeu-se a indenizar a Rússia pelo derramamento de benzeno de uma indústria
petroquímica chinesa no rio Songhua, um afluente do rio Amur, que faz parte da fronteira entre os dois países.
O presidente da Agência Federal de Recursos de Água da Rússia garantiu que o benzeno não chegará aos dutos de água
potável, mas pediu à população que fervesse a água corrente e evitasse a pesca no rio Amur e seus afluentes. As
autoridades locais estão armazenando centenas de toneladas de carvão, já que o mineral é considerado eficaz
absorvente de benzeno.
Internet: <jbonline.terra.com.br> (com adaptações).
Levando-se em conta as medidas adotadas para a minimização dos danos ao ambiente e à população, é correto afirmar
que
a) o carvão mineral, ao ser colocado na água, reage com o benzeno, eliminando-o.
b) o benzeno é mais volátil que a água e, por isso, é necessário que esta seja fervida.
c) a orientação para se evitar a pesca deve-se à necessidade de preservação dos peixes.
d) o benzeno não contaminaria os dutos de água potável, porque seria decantado naturalmente no fundo do rio.
e) a poluição causada pelo derramamento de benzeno da indústria chinesa ficaria restrita ao rio Songhua.
35 (ENEM-2008) Usada para dar estabilidade aos navios, a água de lastro acarreta grave problema ambiental: ela
introduz indevidamente, no país, espécies indesejáveis do ponto de vista ecológico e sanitário, a exemplo do mexilhão
dourado, molusco originário da China. Trazido para o Brasil pelos navios mercantes, o mexilhão dourado foi encontrado
na bacia Paraná-Paraguai em 1991. A disseminação desse molusco e a ausência de predadores para conter o crescimento
da população de moluscos causaram vários problemas, como o que ocorreu na hidrelétrica de Itaipu, onde o mexilhão
alterou a rotina de manutenção das turbinas, acarretando prejuízo de US$ 1 milhão por dia, devido à paralisação do
sistema. Uma das estratégias utilizadas para diminuir o problema é acrescentar gás cloro à água, o que reduz em cerca
de 50% a taxa de reprodução da espécie.
GTÁGUAS, MPF, 4.ª CCR, ano 1, n.º 2, maio/2007 (com adaptações).
De acordo com as informações acima, o despejo da água de lastro
a) é ambientalmente benéfico por contribuir para a seleção natural das espécies e, consequentemente, para a evolução
delas.
b) trouxe da China um molusco, que passou a compor a flora aquática nativa do lago da hidrelétrica de Itaipu.
c) causou, na usina de Itaipu, por meio do microrganismo invasor, uma redução do suprimento de água para as turbinas.
d) introduziu uma espécie exógena na bacia Paraná-Paraguai, que se disseminou até ser controlada por seus predadores
naturais.
e) motivou a utilização de um agente químico na água como uma das estratégias para diminuir a reprodução do mexilhão
dourado.
36 (ENEM-2008) Um dos insumos energéticos que volta a ser considerado como opção para o fornecimento de petróleo
é o aproveitamento das reservas de folhelhos pirobetuminosos, mais conhecidos como xistos pirobetuminosos. As ações
iniciais para a exploração de xistos pirobetuminosos são anteriores à exploração de petróleo, porém as dificuldades
inerentes aos diversos processos, notadamente os altos custos de mineração e de recuperação de solos minerados,
contribuíram para impedir que essa atividade se expandisse.
O Brasil detém a segunda maior reserva mundial de xisto. O xisto é mais leve que os óleos derivados de petróleo, seu
uso não implica investimento na troca de equipamentos e ainda reduz a emissão de particulados pesados, que causam
fumaça e fuligem. Por ser fluido em temperatura ambiente, é mais facilmente manuseado e armazenado.
Internet: <www2.petrobras.com.br> (com adaptações).
A substituição de alguns óleos derivados de petróleo pelo óleo derivado do xisto pode ser conveniente por motivos
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a) ambientais: a exploração do xisto ocasiona pouca interferência no solo e no subsolo.
b) técnicos: a fluidez do xisto facilita o processo de produção de óleo, embora seu uso demande troca de equipamentos.
c) econômicos: é baixo o custo da mineração e da produção de xisto.
d) políticos: a importação de xisto, para atender o mercado interno, ampliará alianças com outros países.
e) estratégicos: a entrada do xisto no mercado é oportuna diante da possibilidade de aumento dos preços do petróleo.
37 (ENEM-2009)

A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) divulga continuamente dados
referentes à qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo. A tabela apresentada corresponde a dados
hipotéticos que poderiam ter sido obtidos pela CETESB em determinado dia. Se esses dados fossem verídicos, então,
seria mais provável encontrar problemas de visibilidade
a) no Parque Dom Pedro II.
b) em São Caetano do Sul.
c) em Congonhas.
d) em Osasco.
e) em Pinheiros.
38 (ENEM-2009) Confirmada pelos cientistas e já sentida pela população mundial, a mudança climática global é hoje o
principal desafio socioambiental a ser enfrentado pela humanidade. Mudança climática é o nome que se dá ao conjunto
de alterações nas condições do clima da Terra pelo acúmulo de seis tipos de gases na atmosfera — sendo os principais
o dióxido de carbono (CO2) e o metano (CH4) — emitidos em quantidade excessiva através da queima de combustíveis
(petróleo e carvão) e do uso inadequado do solo.
SANTILLI, M. Mudança climática global.
Almanaque Brasil Socioambiental 2008. São Paulo, 2007 (adaptado).
Suponha que, ao invés de superaquecimento, o planeta sofresse uma queda de temperatura, resfriando-se como numa
era glacial, nesse caso
a) a camada de geleiras, bem como o nível do mar, diminuiriam.
b) as geleiras aumentariam, acarretando alterações no relevo do continente e no nível do mar.
c) o equilíbrio do clima do planeta seria restabelecido, uma vez que ele está em processo de aquecimento.
d) a fauna e a flora das regiões próximas ao círculo polar ártico e antártico nada sofreriam com a glaciação.
e) os centros urbanos permaneceriam os mesmos, sem prejuízo à população humana e ao seu desenvolvimento.
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39 (ENEM-2009) Potencializado pela necessidade de reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa, o
desenvolvimento de fontes de energia renováveis e limpas dificilmente resultará em um modelo hegemônico. A
tendência é que cada país crie uma combinação própria de matrizes, escolhida entre várias categorias de
biocombustíveis, a energia solar ou a eólica e, mais tarde, provavelmente o hidrogênio, capaz de lhe garantir eficiência
energética e ajudar o mundo a atenuar os efeitos das mudanças climáticas. O hidrogênio, em um primeiro momento,
poderia ser obtido a partir de hidrocarbonetos ou de carboidratos.
Disponível em: <http://www.revistapesquisa.fapesp.br>.
Acesso em: mar. 2007 (adaptado).
Considerando as fontes de hidrogênio citadas, a de menor impacto ambiental seria
a) aquela obtida de hidrocarbonetos, pois possuem maior proporção de hidrogênio por molécula.
b) aquela de carboidratos, por serem estes termodinamicamente mais estáveis que os hidrocarbonetos.
c) aquela de hidrocarbonetos, pois o carvão resultante pode ser utilizado também como fonte de energia.
d) aquela de carboidratos, uma vez que o carbono resultante pode ser fixado pelos vegetais na próxima safra.
e) aquela de hidrocarbonetos, por estarem ligados a carbonos tetraédricos, ou seja, que apresentam apenas ligações
simples.
40 (ENEM-2009) Nas últimas décadas os ecossistemas aquáticos têm sido alterados de maneira significativa em função
de atividades antrópicas, tais como mineração, construção de barragens, desvio do curso natural de rios, lançamento
de efluentes domésticos e industriais não tratados, desmatamento e uso inadequado do solo próximo aos leitos,
superexploração dos recursos pesqueiros, introdução de espécies exóticas, entre outros. Como consequência, tem-se
observado expressiva queda da qualidade da água e perda da biodiversidade aquática, em função da desestruturação
dos ambientes físico, químico e biológico. A avaliação de impactos ambientais nesses ecossistemas tem sido realizada
através da medição de alterações nas concentrações de variáveis físicas e químicas da água. Este sistema de
monitoramento, juntamente com a avaliação de variáveis biológicas, é fundamental para a classificação de rios e
córregos em classes de qualidade de água e padrões de potabilidade e balneabilidade humanas.
DAVE, M.; GOULART, C., M. Bioindicadores de qualidade de água como ferramenta em estudo de impacto ambiental.
Disponível em: http://www.icb.ufmg.br. Acesso em: 9 jan. 2009 (adaptado).
Se um pesquisador pretende avaliar variáveis biológicas de determinado manancial, deve escolher os testes de
a) teor de oxigênio dissolvido e de temperatura e turbidez da água.
b) teor de nitrogênio amoniacal e de temperatura e turbidez da água.
c) densidade populacional de cianobactérias e de invertebrados bentônicos.
d) densidade populacional de cianobactérias e do teor de alumínio dissolvido.
e) teor de nitrogênio amoniacal e de densidade populacional de invertebrados bentônicos.
41 (ENEM-2009) Em grandes metrópoles, devido a mudanças na superfície terrestre — asfalto e concreto em excesso,
por exemplo — formam-se ilhas de calor. A resposta da atmosfera a esse fenômeno é a precipitação convectiva. Isso
explica a violência das chuvas em São Paulo, onde as ilhas de calor chegam a ter 2 a 3 graus centígrados de diferença
em relação ao seu entorno.
Revista Terra da Gente. Ano 5, nº- 60, Abril 2009 (adaptado).
As características físicas, tanto do material como da estrutura projetada de uma edificação, são a base para
compreensão de resposta daquela tecnologia construtiva em termos de conforto ambiental. Nas mesmas condições
ambientais (temperatura, umidade e pressão), uma quadra terá melhor conforto térmico se
a) pavimentada com material de baixo calor específico, pois quanto menor o calor específico de determinado material, menor será
a variação térmica sofrida pelo mesmo ao receber determinada quantidade de calor.
b) pavimentada com material de baixa capacidade térmica, pois quanto menor a capacidade térmica de determinada estrutura,
menor será a variação térmica sofrida por ela ao receber determinada quantidade de calor.
c) pavimentada com material de alta capacidade térmica, pois quanto maior a capacidade térmica de determinada estrutura, menor
será a variação térmica sofrida por ela ao receber determinada quantidade de calor.
d) possuir um sistema de vaporização, pois ambientes mais úmidos permitem uma mudança de temperatura lenta, já que o vapor
d’água possui a capacidade de armazenar calor sem grandes alterações térmicas, devido ao baixo calor específico da água (em
relação à madeira, por exemplo).
e) possuir um sistema de sucção do vapor d’água, pois ambientes mais secos permitem uma mudança de temperatura lenta, já que
o vapor d’água possui a capacidade de armazenar calor sem grandes alterações térmicas, devido ao baixo calor específico da água
(em relação à madeira, por exemplo).
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42 (ENEM-2009) O mar de Aral, um lago de água salgada localizado em área da antiga União Soviética, tem sido
explorado por um projeto de transferência de água em larga escala desde 1960. Por meio de um canal com mais de
1.300 km, enormes quantidades de água foram desviadas do lago para a irrigação de plantações de arroz e algodão.
Aliado às altas taxas de evaporação e às fortes secas da região, o projeto causou um grande desastre ecológico e
econômico, e trouxe muitos problemas de saúde para a população. A salinidade do lago triplicou, sua área superficial
diminuiu 58% e seu volume, 83%. Cerca de 85% das áreas úmidas da região foram eliminadas e quase metade das
espécies locais de aves e mamíferos desapareceu. Além disso, uma grande área, que antes era o fundo do lago, foi
transformada em um deserto coberto de sal branco e brilhante, visível em imagens de satélite.
MILLER, JR., G. T. Ciência Ambiental. São Paulo: Editora Thomson, 2007 (adaptado).
Suponha que tenha sido observada, em uma vila rural localizada a 100 km de distância do mar de Aral, alguns anos
depois da implantação do projeto descrito, significativa diminuição na produtividade das lavouras, aumento da
salinidade das águas e problemas de saúde em sua população. Esses sintomas podem ser efeito
a) da perda da biodiversidade da região.
b) da seca dos rios da região sob a influência do projeto.
c) da perda de áreas úmidas nos arredores do mar de Aral.
d) do sal trazido pelo vento, do mar de Aral para a vila rural.
e) dos herbicidas utilizados nas lavouras de arroz e algodão do projeto.
43 (ENEM-2009) A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio (N2) e oxigênio (O2), que somam cerca de
99%, e por gases traços, entre eles o gás carbônico (CO2), vapor de água (H2O), metano (CH4), ozônio (O3) e o óxido
nitroso (N2O), que compõem o restante 1% do ar que respiramos.
Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos três átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra,
aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A partir da
Revolução Industrial (século XIX), a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado
significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator
tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera: o desmatamento.
BROWN, I. F.; ALECHANDRE, A. S. Conceitos básicos sobre clima, carbono, florestas e comunidades. A.G. Moreira & S.
Schwartzman. As mudanças climáticas globais e os ecossistemas brasileiros. Brasília: Instituto de Pesquisa Ambiental da
Amazônia, 2000 (adaptado).
Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é
a) A reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada.
b) promover a queima da biomassa vegetal, responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de CH4.
c) reduzir o desmatamento, mantendo-se, assim, o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera.
d) aumentar a concentração atmosférica de H2O, molécula capaz de absorver grande quantidade de calor.
e) remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade delas de reter calor.
44 (ENEM-2009) A economia moderna depende da disponibilidade de muita energia em diferentes formas, para
funcionar e crescer. No Brasil, o consumo total de energia pelas indústrias cresceu mais de quatro vezes no período
entre 1970 e 2005. Enquanto os investimentos em energias limpas e renováveis, como solar e eólica, ainda são
incipientes, ao se avaliar a possibilidade de instalação de usinas geradoras de energia elétrica, diversos fatores devem
ser levados em consideração, tais como os impactos causados ao ambiente e às populações locais.
RICARDO, B.; CAMPANILI, M. Almanaque Brasil Socioambiental.
São Paulo: Instituto Socioambiental, 2007 (adaptado).
Em uma situação hipotética, optou-se por construir uma usina hidrelétrica em região que abrange diversas quedas
d’água em rios cercados por mata, alegando-se que causaria impacto ambiental muito menor que uma usina
termelétrica. Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica nessa região, inclui-se
a) a poluição da água por metais da usina.
b) a destruição do habitat de animais terrestres.
c) o aumento expressivo na liberação de CO2 para a atmosfera.
d) o consumo não renovável de toda água que passa pelas turbinas.
e) o aprofundamento no leito do rio, com a menor deposição de resíduos no trecho de rio anterior à represa.
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45 (ENEM-2009) O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social,
entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva
são o H2CO3, formado pela reação do CO2 atmosférico com a água, o HNO3, o HNO2, o H2SO4 e o H2SO3. Esses quatro
últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela
queima de combustíveis fósseis.
A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo
de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se
consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas das chuvas?
a) HNO3 e HNO2.
b) H2SO4 e H2SO3.
c) H2SO3 e HNO2.
d) H2SO4 e HNO3.
e) H2CO3 e H2SO3.
46 (ENEM-2009) O cultivo de camarões de água salgada vem se desenvolvendo muito nos últimos anos na região
Nordeste do Brasil e, em algumas localidades, passou a ser a principal atividade econômica. Uma das grandes
preocupações dos impactos negativos dessa atividade está relacionada à descarga, sem nenhum tipo de tratamento,
dos efluentes dos viveiros diretamente no ambiente marinho, em estuários ou em manguezais. Esses efluentes possuem
matéria orgânica particulada e dissolvida, amônia, nitrito, nitrato, fosfatos, partículas de sólidos em suspensão e outras
substâncias que podem ser consideradas contaminantes potenciais.
CASTRO, C. B.; ARAGÃO, J. S.; COSTA-LOTUFO, L. V. Monitoramento da toxicidade de efluentes de uma fazenda de cultivo
de camarão marinho. Anais do IX Congresso Brasileiro de Ecotoxicologia, 2006 (adaptado).
Suponha que tenha sido construída uma fazenda de carcinicultura próximo a um manguezal. Entre as perturbações
ambientais causadas pela fazenda, espera-se que
a) a atividade microbiana se torne responsável pela reciclagem do fósforo orgânico excedente no ambiente marinho.
b) a relativa instabilidade das condições marinhas torne as alterações de fatores físico-químicos pouco críticas à vida no
mar.
c) a amônia excedente seja convertida em nitrito, por meio do processo de nitrificação, e em nitrato, formado como
produto intermediário desse processo.
d) os efluentes promovam o crescimento excessivo de plantas aquáticas devido à alta diversidade de espécies vegetais
permanentes no manguezal.
e) o impedimento da penetração da luz pelas partículas em suspensão venha a comprometer a produtividade primária
do ambiente marinho, que resulta da atividade metabólica do fitoplâncton.
47 (ENEM-2009) Nas últimas décadas, o efeito estufa tem-se intensificado de maneira preocupante, sendo esse efeito
muitas vezes atribuído à intensa liberação de CO2 durante a queima de combustíveis fósseis para geração de energia. O
quadro traz as entalpias-padrão de combustão a 25 °C ( ΔH025 ) do metano, do butano e do octano.

À medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso da energia, cresce a importância
de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, considerando-se que o metano,
o butano e o octano sejam representativos do gás natural, do gás liquefeito de petróleo (GLP) e da gasolina,
respectivamente, então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor
obtido por mol de CO2 gerado, a ordem crescente desses três combustíveis é
a) gasolina, GLP e gás natural.
b) gás natural, gasolina e GLP.
c) gasolina, gás natural e GLP.
d) gás natural, GLP e gasolina.
e) GLP, gás natural e gasolina.
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48 (ENEM-2009) O homem construiu sua história por meio do constante processo de ocupação e transformação do
espaço natural. Na verdade, o que variou, nos diversos momentos da experiência humana, foi a intensidade dessa
exploração.
Disponível em: http://www.simposioreformaagraria.propp.ufu.br.
Acesso em: 09 jul. 2009 (adaptado).
Uma das consequências que pode ser atribuída à crescente intensificação da exploração de recursos naturais, facilitada
pelo desenvolvimento tecnológico ao longo da história, é
A) a diminuição do comércio entre países e regiões, que se tornaram autossuficientes na produção de bens e serviços.
b) a ocorrência de desastres ambientais de grandes proporções, como no caso de derramamento de óleo por navios
petroleiros.
c) a melhora generalizada das condições de vida da população mundial, a partir da eliminação das desigualdades
econômicas na atualidade.
d) o desmatamento, que eliminou grandes extensões de diversos biomas improdutivos, cujas áreas passaram a ser
ocupadas por centros industriais modernos.
e) o aumento demográfico mundial, sobretudo nos países mais desenvolvidos, que apresentam altas taxas de
crescimento vegetativo.
49 (ENEM-2009) No presente, observa-se crescente atenção aos efeitos da atividade humana, em diferentes áreas,
sobre o meio ambiente, sendo constante, nos fóruns internacionais e nas instâncias nacionais, a referência à
sustentabilidade como princípio orientador de ações e propostas que deles emanam. A sustentabilidade explica-se pela
a) incapacidade de se manter uma atividade econômica ao longo do tempo sem causar danos ao meio ambiente.
b) incompatibilidade entre crescimento econômico acelerado e preservação de recursos naturais e de fontes não
renováveis de energia.
c) interação de todas as dimensões do bem-estar humano com o crescimento econômico, sem a preocupação com a
conservação dos recursos naturais que estivera presente desde a Antiguidade.
d) proteção da biodiversidade em face das ameaças de destruição que sofrem as florestas tropicais devido ao avanço de
atividades como a mineração, a monocultura, o tráfico de madeira e de espécies selvagens.
e) necessidade de se satisfazer as demandas atuais colocadas pelo desenvolvimento sem comprometer a capacidade de
as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades nos campos econômico, social e ambiental.
50 (ENEM-2009) Com a perspectiva do desaparecimento das geleiras no Polo Norte, grandes reservas de petróleo e
minérios, hoje inacessíveis, poderão ser exploradas. E já atiçam a cobiça das potências.
KOPP, D. Guerra Fria sobre o Ártico. Le monde diplomatique Brasil. Setembro, n. 2, 2007 (adaptado).
No cenário de que trata o texto, a exploração de jazidas de petróleo, bem como de minérios – diamante, ouro, prata,
cobre, chumbo, zinco – torna-se atraente não só em função de seu formidável potencial, mas também por
a) situar-se em uma zona geopolítica mais estável que o Oriente Médio.
b) possibilitar o povoamento de uma região pouco habitada, além de promover seu desenvolvimento econômico.
c) garantir, aos países em desenvolvimento, acesso a matérias-primas e energia, necessárias ao crescimento econômico.
d) contribuir para a redução da poluição em áreas ambientalmente já degradadas devido ao grande volume da produção
industrial, como ocorreu na Europa.
e) promover a participação dos combustíveis fósseis na matriz energética mundial, dominada, majoritariamente, pelas
fontes renováveis, de maior custo.

Portal de Estudos em Química (PEQ) – www.profpc.com.br

Página 36

51 (ENEM-2009)

Reunindo-se as informações contidas nas duas charges, infere-se que
a) os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões que os caracterizem.
b) as intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas que em outras partes do globo.
c) o processo de aquecimento global será detido com a eliminação das queimadas.
d) a destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes como os polos.
e) os parâmetros climáticos modificados pelo homem afetam todo o planeta, mas os processos naturais têm alcance
regional.
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52 (ENEM-2010) A poluição e outras ofensas ambientais ainda não tinham esse nome, mas já eram largamente notadas
no século XIX, nas grandes cidades inglesas e continentais. E a própria chegada ao campo das estradas de ferro suscitou
protestos. A reação antimaquinista, protagonizada pelos diversos luddismos, antecipa a batalha atual dos
ambientalistas. Esse era, então, o combate social contra os miasmas urbanos.
SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: EDUSP, 2002 (adaptado).
O crescente desenvolvimento técnico-produtivo impõe modificações na paisagem e nos objetos culturais vivenciados
pelas sociedades. De acordo com o texto, pode-se dizer que tais movimentos sociais emergiram e se expressaram por
meio
a) das ideologias conservacionistas, com milhares de adeptos no meio urbano.
b) das políticas governamentais de preservação dos objetos naturais e culturais.
c) das teorias sobre a necessidade de harmonização entre técnica e natureza.
d) dos boicotes aos produtos das empresas exploradoras e poluentes.
e) da contestação à degradação do trabalho, das tradições e da natureza.
53 (ENEM-2010) As cidades industrializadas produzem grandes proporções de gases como o CO2, o principal gás
causador do efeito estufa. Isso ocorre por causa da quantidade de combustíveis fósseis queimados, principalmente no
transporte, mas também em caldeiras industriais. Além disso, nessas cidades concentram-se as maiores áreas com solos
asfaltados e concretados, o que aumenta a retenção de calor, formando o que se conhece por “ilhas de calor”. Tal
fenômeno ocorre porque esses materias absorvem o calor e o devolvem para o ar sob a forma de radiação térmica.
Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e das “ilhas de calor”, espera-se que o consumo de energia
elétrica
a) diminua devido à utilização de caldeiras por indústrias metalúrgicas.
b) aumente devido ao bloqueio da luz do sol pelos gases do efeito estufa.
c) diminua devido à não necessidade de aquecer a água utilizada em indústrias.
d) aumente devido à necessidade de maior refrigeração de indústrias e residências.
e) diminua devido à grande quantidade de radiação térmica reutilizada.
54 (ENEM-2010) No ano de 2000, um vazamento em dutos de óleo na baía de Guanabara (RJ) causou um dos maiores
acidentes ambientais do Brasil. Além de afetar a fauna e a flora, o acidente abalou o equilíbrio da cadeia alimentar de
toda a baía. O petróleo forma uma película na superfície da água, o que prejudica as trocas gasosas da atmosfera com a
água e desfavorece a realização de fotossíntese pelas algas, que estão na base da cadeia alimentar hídrica.
Além disso, o derramamento de óleo contribuiu para o envenenamento das árvores e, consequentemente, para a
intoxicação da fauna e flora aquáticas, bem como conduziu a morte diversas espécies de animais, entre outras formas
de vida, afetando também a atividade pesqueira.
LAUBIER, L. Diversidade da Maré Negra. In: Scientific American Brasil. 4(39), ago. 2005 (adaptado).
A situação exposta no texto e suas implicações
a) indicam a independência da espécie humana com relação ao ambiente marinho.
b) alertam para a necessidade do controle da poluição ambiental para a redução do efeito estufa.
c) ilustram a interdependência das diversas formas de vida (animal, vegetal e outras) e o seu habitat.
d) indicam a alta resistência do meio ambiente à ação do homem, além de evidenciar a sua sustentabilidade mesmo em
condições extremas de poluição.
e) evidenciam a grande capacidade animal de se adaptar às mudanças ambientais, em contraste com a baixa capacidade
das espécies vegetais, que estão na base da cadeia alimentar hídrica.
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55 (ENEM-2010) A composição média de uma bateria automotiva esgotada é de aproximadamente 32% Pb, 3% PbO,
17% PbO2 e 36% PbSO4. A média de massa da pasta residual de uma bateria usada é de 6 kg, onde 19% é PbO2, 60%
PbSO4 e 21% Pb. Entre todos os compostos de chumbo presentes na pasta, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo
(II), pois nos processos pirometalúrgicos, em que os compostos de chumbo (placas das baterias) são fundidos, há a
conversão de sulfato em dióxido de enxofre, gás muito poluente.
Para reduzir o problema das emissões de SO2(g), a indústria pode utilizar uma planta mista, ou seja, utilizar o processo
hidrometalúrgico, para a dessulfuração antes da fusão do composto de chumbo. Nesse caso, a redução de sulfato
presente no PbSO4 é feita via lixiviação com solução de carbonato de sódio (Na2CO3) 1M a 45°C, em que se obtém o
carbonato de chumbo (II) com rendimento de 91%. Após esse processo, o material segue para a fundição para obter o
chumbo metálico.

PbSO4 + Na2CO3 → PbCO3 + Na2SO4
Dados: Massas Molares em g/mol Pb = 207; S = 32; Na = 23; O = 16; C = 12.
Segundo as condições do processo apresentado para a obtenção de carbonato de chumbo (II) por meio da lixiviação por
carbonato de sódio e considerando uma massa de pasta residual de uma bateria de 6 kg, qual quantidade aproximada,
em quilogramas, de PbCO3 é obtida?
a) 1,7 kg
b) 1,9 kg
c) 2,9 kg
d) 3,3 kg
e) 3,6 kg
56 (ENEM-2010) Os pesticidas modernos são divididos em várias classes, entre as quais se destacam os
organofosforados, materiais que apresentam efeito tóxico agudo para os seres humanos. Esses pesticidas contêm um
átomo central de fósforo ao qual estão ligados outros átomos ou grupo de átomos como oxigênio, enxofre, grupos
metoxi ou etoxi, ou um radical orgânico de cadeia longa. Os organofosforados são divididos em três subclasses: Tipo A,
na qual o enxofre não se incorpora na molécula; Tipo B, na qual o oxigênio, que faz dupla-ligação com fósforo, é
substituído pelo enxofre; e Tipo C, no qual dois oxigênios são substituídos por enxofre.
BAIRD, C. Química Ambiental. Bookmam, 2005.
Um exemplo de pesticida organofosforado Tipo B, que apresenta grupo etoxi em sua fórmula estrutural, está
representado em:
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57 (ENEM-2011) Um dos principais objetivos de se dar continuidade às pesquisas em erosão dos solos é o de procurar resolver os
problemas oriundos desse processo, que, em última análise, geram uma série de impactos ambientais.
Além disso, para a adoção de técnicas de conservação dos solos, é preciso conhecer como a água executa seu trabalho de remoção,
transporte e deposição de sedimentos. A erosão causa, quase sempre, uma série de problemas ambientais, em nível local ou até
mesmo em grandes áreas.

GUERRA, A. J. T. Processos erosivos nas encostas. In: GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. Geomorfologia:
uma atualização de bases e conceitos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007 (adaptado).
A preservação do solo, principalmente em áreas de encostas, pode ser uma solução para evitar catástrofes em função
da intensidade de fluxo hídrico. A prática humana que segue no caminho contrário a essa solução é
a) a aração.
b) o terraceamento.
c) o pousio.
d) a drenagem.
e) o desmatamento.
58 (ENEM-2011) O fenômeno de ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima
pelo processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o qual inclui todas as
atividades humanas inerentes à sua vida na cidade.
BARBOSA, R. V. R. Áreas verdes e qualidade térmica em ambientes urbanos:
estudo em microclimas em Maceió. São Paulo: EdUSP, 2005.
O texto exemplifica uma importante alteração socioambiental, comum aos centros urbanos. A maximização desse
fenômeno ocorre
a) pela reconstrução dos leitos originais dos cursos d’água antes canalizados.
b) pela recomposição de áreas verdes nas áreas centrais dos centros urbanos.
c) pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios.
d) pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades.
e) pela construção de vias expressas e gerenciamento de tráfego terrestre.
59 (ENEM-2011) O professor Paulo Saldiva pedala 6 km em 22 minutos de casa para o trabalho, todos os dias. Nunca
foi atingido por um carro. Mesmo assim, é vítima diária do trânsito de São Paulo: a cada minuto sobre a bicicleta, seus
pulmões são envenenados com 3,3 microgramas de poluição particulada — poeira, fumaça, fuligem, partículas de metal
em suspensão, sulfatos, nitratos, carbono, compostos orgânicos e outras substâncias nocivas.
ESCOBAR, H. Sem Ar. O Estado de São Paulo. Ago. 2008.
A população de uma metrópole brasileira que vive nas mesmas condições socioambientais das do professor citado no
texto apresentará uma tendência de
a) ampliação da taxa de fecundidade.
b) diminuição da expectativa de vida.
c) elevação do crescimento vegetativo.
d) aumento na participação relativa de idosos.
e) redução na proporção de jovens na sociedade.
60 (ENEM-2011) Em 1872, Robert Angus Smith criou o termo “chuva ácida”, descrevendo precipitações ácidas em Manchester
após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera que, ao reagirem com
compostos dessa camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerossóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no
local poluidor, pois tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, podendo provocar a reação em
regiões distantes. A água de forma pura apresenta pH 7, e, ao contatar agentes poluidores, reage modificando seu pH para 5,6 e até
menos que isso, o que provoca reações, deixando consequências.

Disponível em: http://www.brasilescola.com. Acesso em: 18 maio 2010 (adaptado).
O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente: a chuva ácida
(pluviosidade com pH baixo). Esse fenômeno tem como consequência
a) a corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e acidificação dos lagos.
b) a diminuição do aquecimento global, já que esse tipo de chuva retira poluentes da atmosfera.
c) a destruição da fauna e da flora, e redução dos recursos hídricos, com o assoreamento dos rios.
d) as enchentes, que atrapalham a vida do cidadão urbano, corroendo, em curto prazo, automóveis e fios de cobre da
rede elétrica.
e) a degradação da terra nas regiões semiáridas, localizadas, em sua maioria, no Nordeste do nosso país.
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61 (ENEM-2011) Segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2008, do Ministério das Minas e Energia, a matriz energética
brasileira é composta por hidrelétrica (80%), termelétrica (19,9%) e eólica (0,1%). Nas termelétricas, esse percentual é dividido
conforme o combustível usado, sendo: gás natural (6,6%), biomassa (5,3%), derivados de petróleo (3,3%), energia nuclear (3,1%) e
carvão mineral (1,6%). Com a geração de eletricidade da biomassa, pode-se considerar que ocorre uma compensação do carbono
liberado na queima do material vegetal pela absorção desse elemento no crescimento das plantas. Entretanto, estudos indicam que
as emissões de metano (CH4) das hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões de CO2 das termelétricas.

MORET, A. S.; FERREIRA, I. A. As hidrelétricas do Rio Madeira e os impactos socioambientais
da eletrificação no Brasil. Revista Ciência Hoje. V. 45, no 265, 2009 (adaptado).
No Brasil, em termos do impacto das fontes de energia no crescimento do efeito estufa, quanto à emissão de gases, as
hidrelétricas seriam consideradas como uma fonte
a) limpa de energia, contribuindo para minimizar os efeitos deste fenômeno.
b) eficaz de energia, tomando-se o percentual de oferta e os benefícios verificados.
c) limpa de energia, não afetando ou alterando os níveis dos gases do efeito estufa.
d) poluidora, colaborando com níveis altos de gases de efeito estufa em função de seu potencial de oferta.
e) alternativa, tomando-se por referência a grande emissão de gases de efeito estufa das demais fontes geradoras.
62 (ENEM-2011)

De acordo com o relatório “A grande sombra da pecuária” (Livestock‘s Long Shadow), feito pela Organização das Nações Unidas
para a Agricultura e a Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global, uma contribuição maior que a
do setor de transportes.

Disponível em: www.conpet.gov.br. Acesso em: 22 jun. 2010.
A criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de
a) metano durante o processo de digestão.
b) óxido nitroso durante o processo de ruminação.
c) clorofluorcarbono durante o transporte de carne.
d) óxido nitroso durante o processo respiratório.
e) dióxido de enxofre durante o consumo de pastagens.
63 (ENEM-2012) A irrigação da agricultura é responsável pelo consumo de mais de 2/3 de toda a água retirada dos rios, lagos e
lençóis freáticos do mundo. Mesmo no Brasil, onde achamos que temos muita água, os agricultores que tentam produzir alimentos
também enfrentam secas periódicas e uma competição crescente por água.

MARAFON, G. J. et al. O desencanto da terra: produção de alimentos, ambiente e sociedade.
Rio de Janeiro: Garamond, 2011.
No Brasil, as técnicas de irrigação utilizadas na agricultura produziram impactos socioambientais como
a) redução do custo de produção.
b) agravamento da poluição hídrica.
c) compactação do material do solo.
d) aceleração da fertilização natural.
e) redirecionamento dos cursos fluviais.
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64 (ENEM-2012) A maior parte dos veículos de transporte atualmente é movida por motores a combustão que utilizam derivados
de petróleo. Por causa disso, esse setor é o maior consumidor de petróleo do mundo, com altas taxas de crescimento ao longo do
tempo. Enquanto outros setores têm obtido bons resultados na redução do consumo, os transportes tendem a concentrar ainda
mais o uso de derivados do óleo.

MURTA, A. Energia: o vício da civilização. Rio de Janeiro: Garamond, 2011 (adaptado).
Um impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo setor de transporte e uma medida para promover a redução
do seu uso, estão indicados, respectivamente, em:
a) Aumento da poluição sonora — construção de barreiras acústicas.
b) Incidência da chuva ácida — estatização da indústria automobilística.
c) Derretimento das calotas polares — incentivo aos transportes de massa.
d) Propagação de doenças respiratórias — distribuição de medicamentos gratuitos.
e) Elevação das temperaturas médias — criminalização da emissão de gás carbônico.
65 (ENEM-2012) No Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan:
1 pessoa, 1 dia, 1kg de CO2 a menos! A ideia é cada pessoa reduzir em 1kg a quantidade de CO2 emitida todo dia, por
meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha.
Um hamburguer ecológico? É pra já! Disponível em: http://lqes.iqm.unicamp.br. Acesso em: 24 fev. 2012 (adaptado).
Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano (C4H10),
a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender à meta diária, apenas com esse
gesto, é de
Dados: CO2 (44g/mol); C4H10 (58g/mol)
a) 0,25kg.
b) 0,33kg.
c) 1,0kg.
d) 1,3kg.
e) 3,0kg.
66 (ENEM-2012) Pesticidas são contaminantes ambientais altamente tóxicos aos seres vivos e, geralmente, com grande
persistência ambiental. A busca por novas formas de eliminação dos pesticidas tem aumentado nos últimos anos, uma vez que as
técnicas atuais são economicamente dispendiosas e paliativas. A biorremediação de pesticidas utilizando microrganismos tem se
mostrado uma técnica muito promissora para essa finalidade, por apresentar vantagens econômicas e ambientais.

Para ser utilizado nesta técnica promissora, um microrganismo deve ser capaz de
a) transferir o contaminante do solo para a água.
b) absorver o contaminante sem alterá-lo quimicamente.
c) apresentar alta taxa de mutação ao longo das gerações.
d) estimular o sistema imunológico do homem contra o contaminante.
e) metabolizar o contaminante, liberando subprodutos menos tóxicos ou atóxicos.
67 (ENEM-2012) O rótulo de um desodorante aerossol informa ao consumidor que o produto possui em sua composição os gases
isobutano, butano e propano, dentre outras substâncias. Além dessa informação, o rótulo traz, ainda, a inscrição “Não contém CFC”.
As reações a seguir, que ocorrem na estratosfera, justificam a não utilização de CFC (clorofluorcarbono ou Freon) nesse desodorante:

A preocupação com as possíveis ameaças à camada de ozônio (O 3) baseia-se na sua principal função: proteger a matéria viva na
Terra dos efeitos prejudiciais dos raios solares ultravioleta. A absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio estratosférico é intensa
o sufi ciente para eliminar boa parte da fração de ultravioleta que é prejudicial à vida.
A finalidade da utilização dos gases isobutano, butano e propano neste aerossol é

a) substituir o CFC, pois não reagem com o ozônio, servindo como gases propelentes em aerossóis.
b) servir como propelentes, pois, como são muito reativos, capturam o Freon existente livre na atmosfera, impedindo a
destruição do ozônio.
c) reagir com o ar, pois se decompõem espontaneamente em dióxido de carbono (CO2) e água (H2O), que não atacam o
ozônio.
d) impedir a destruição do ozônio pelo CFC, pois os hidrocarbonetos gasosos reagem com a radiação UV, liberando
hidrogênio (H2), que reage com o oxigênio do ar (O2), formando água (H2O).
e) destruir o CFC, pois reagem com a radiação UV, liberando carbono (C), que reage com o oxigênio do ar (O2), formando
dióxido de carbono (CO2), que é inofensivo para a camada de ozônio.
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68 (ENEM-2012) A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem a aplicação de controle sobre
as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas
superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina e coronopilina, têm sido uma
alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos.

Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados:
a) Éter e éster.
b) Cetona e éster.
c) Álcool e cetona.
d) Aldeído e cetona.
e) Éter e ácido carboxílico.

69 (ENEM-2012) Em uma planície, ocorreu um acidente ambiental em decorrência do derramamento de grande
quantidade de um hidrocarboneto que se apresenta na forma pastosa à temperatura ambiente. Um químico ambiental
utilizou uma quantidade apropriada de uma solução de para-dodecil-benzenossulfonato de sódio, um agente tensoativo
sintético, para diminuir os impactos desse acidente.
Essa intervenção produz resultados positivos para o ambiente porque
a) promove uma reação de substituição no hidrocarboneto, tornando-o menos letal ao ambiente.
b) a hidrólise do para-dodecil-benzenossulfonato de sódio produz energia térmica sufi ciente para vaporizar o
hidrocarboneto.
c) a mistura desses reagentes provoca a combustão do hidrocarboneto, o que diminui a quantidade dessa substância na
natureza.
d) a solução de para-dodecil-benzenossulfonato possibilita a solubilização do hidrocarboneto.
e) o reagente adicionado provoca uma solidifi cação do hidrocarboneto, o que facilita sua retirada do ambiente.
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70 (ENEM-2012) Os tubos de PVC, material organoclorado sintético, são normalmente utilizados como encanamento
na construção civil. Ao final da sua vida útil, uma das formas de descarte desses tubos pode ser a incineração.
Nesse processo libera-se HCℓ(g), cloreto de hidrogênio, dentre outras substâncias. Assim, é necessário um tratamento
para evitar o problema da emissão desse poluente.
Entre as alternativas possíveis para o tratamento, é apropriado canalizar e borbulhar os gases provenientes da
incineração em
a) água dura.
b) água de cal.
c) água salobra.
d) água destilada.
e) água desmineralizada.

71 Leia o texto a seguir:
Contaminantes pouco conhecidos, mas disseminados pelas águas do planeta, comprometem o sucesso reprodutivo de
várias espécies animais e levantam suspeitas sobre os possíveis danos à saúde humana.
Os ursos polares do Ártico estão tendo menos filhotes, assim como os pinguins-de-adélia da Antártida. No litoral
brasileiro, é possível encontrar moluscos com dois sexos, tal como ocorre com alguns crocodilos da Flórida. Alterações
dos órgãos sexuais e problemas reprodutivos como esses vêm sendo cada vez mais observados em diversas espécies ao
redor do mundo. A causa é um tipo de poluição ainda pouco comentado fora da Academia, mas que é objeto de estudo
de um número crescente de cientistas. São contaminantes que se disseminaram em grande escala pelo planeta a partir
do século 20, pondo em risco a biodiversidade e, suspeita-se, também a saúde humana.
Conhecidos como interferentes endócrinos, eles mimetizam a ação do estrógeno, o hormônio sexual feminino.
De plásticos a pesticidas, de cosméticos a substâncias de uso industrial, passando por detergentes e até pela urina
humana, as fontes são inúmeras e difusas. São moléculas quimicamente muito distintas entre si, mas que têm em
comum a capacidade de interagir com os receptores de estrógenos que a maioria dos animais carrega na membrana de
suas células. “Disfarçadas” de hormônio, elas produzem uma mensagem enganosa que pode fazer a célula se multiplicar,
morrer ou produzir certas proteínas na hora errada, por exemplo.
Em animais, o efeito mais evidente é a feminilização de machos, e, com menor frequência, a masculinização de fêmeas
(...).
(Luciana Christante. Unespciência, n. 6, p. 18, mar./2010.)
Assinale a alternativa incorreta em relação ao texto apresentado:
a) Moléculas poluentes encontradas na água servida à população podem agir como estrógenos.
b) Fêmeas de mamíferos excretam estrógenos na urina.
c) Os interferentes endócrinos podem matar células.
d) Somente as fêmeas são afetadas pelo problema, pois trata-se de um hormônio feminino.
e) Os interferentes endócrinos podem induzir as células a alterar o seu metabolismo.
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72 O grande desafio do desenvolvimento sustentável é a busca de alternativas tecnológicas para o uso e a conservação
dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida da população. Nessa perspectiva, vários problemas ambientais
têm sido minimizados, como, por exemplo, os causados pela chuva ácida. Entre as principais substâncias responsáveis
por esse aspecto nocivo da poluição atmosférica, encontram-se os óxidos de enxofre, que podem ser emitidos, por
exemplo, por indústrias petroquímicas, como ilustra a figura a seguir.

Com base nas informações anteriores, assinale a alternativa correta:
a) As equações I e II representam reações de oxidorredução.
b) O aumento da concentração de dióxido de enxofre na atmosfera deve-se, principalmente, ao uso crescente de
fertilizantes sulfurados.
c) Ao se dissolver em água o produto da reação de oxidação representada na figura, obtém-se uma solução que, na
presença de fenolftaleína, possui coloração rósea.
d) No processo de evaporação da substância utilizada como solvente em III, as moléculas com maior energia cinética
escapam do líquido, resultando na diminuição da temperatura deste.
e) De acordo com a teoria de Arrhenius, a substância que reage com a água em II é classificada como ácido.
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73 Os fios de cabelo são constituídos por proteínas formadas por longas cadeias de aminoácidos ligadas entre si por
diferentes tipos de interações, como ilustra a figura a seguir:

A principal proteína presente no cabelo é a queratina, rica em enxofre, o que permite uma grande quantidade das
interações mostradas em I, denominadas pontes dissulfeto (ligações S — S), que são, primariamente, responsáveis pela
forma do cabelo. Agentes redutores quebram as ligações S — S. Esse é um processo reversível, ou seja, o uso de
oxidantes pode fazer que grupos—SH, formados na quebra das pontes, liguem-se novamente para a formação de novas
pontes S—S. Esse é o princípio aplicado ao alisamento de cabelos: um produto químico redutor é aplicado ao cabelo,
que perde a forma devido à quebra das pontes dissulfeto. O cabelo é, então, moldado na forma desejada. Em seguida,
aplica-se um produto químico oxidante para que novas pontes se formem e o cabelo se fixe no formato liso.
Uma importante característica do cabelo é que, durante o seu crescimento (1 cm por mês, em condições normais),
metais pesados que circulam pelo organismo, como Hg2+, Pb2+ e Cd2+, podem incorporar-se continuamente à sua
estrutura. Esses metais ligam-se de forma irreversível aos grupos — SH dos aminoácidos, formando novas pontes S —
M — S, em que M representa o metal. Isso permite, por exemplo, avaliar se uma pessoa ingeriu ou não metais pesados
e, em caso afirmativo, determinar o nível de contaminação desses metais em seu organismo.
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De acordo com os seus conhecimentos e com as informações anteriores, assinale a alternativa correta:
a) Ao serem quebradas as pontes dissulfeto, o enxofre é reduzido para formar grupos — SH.
b) Cabelos muito lisos não apresentam pontes dissulfeto.
c) Em condições normais, o cabelo natural, sem tratamentos, com fios de 30 cm de comprimento, não deve conter
registros de intoxicação por metais pesados ocorrida há mais de dois anos.
d) As interações mostradas em II não podem ser destruídas por aquecimento.
e) Somente as pessoas que passaram pelo processo de alisamento de cabelos possuem metais pesados circulando no
organismo.
74 Atualmente um dos grandes problemas ambientais é a poluição dos recursos hídricos, principalmente por despejos
industriais em rios e lagos. Grandes esforços têm sido feitos para reduzir o consumo de água doce e para reciclar e tratar
águas contaminadas. As águas residuais da indústria têxtil têm uma diversidade de compostos, entre os quais:
tensoativos, amaciantes, alvejantes, corantes, fibras de tecidos, gomas e resíduos de sujeira. Uma das possíveis
metodologias utilizadas para o tratamento do efluente têxtil consiste no processo descrito a seguir:
• Agita-se o efluente a 60 rpm juntamente com 2 g/L de carvão ativado durante 30 minutos.
• Em seguida, adicionam-se 800 mg/L de sulfato de alumínio.
• Ajusta-se o pH para 6,5 com a adição de hidróxido de sódio.
• Adicionam-se 2 mg/L de um polímero floculante (poliacrilamida) e deixa-se o sistema sob agitação de 20 rpm por 2
minutos para a formação dos flocos.
• Deixa-se o sistema em repouso por 10 minutos para a sedimentação dos flocos e, posteriormente, realiza-se uma
filtração.
Fonte da metodologia: “Avaliação dos processos de coagulação/floculação e reação de Fenton no tratamento do
efluente de uma lavanderia industrial”. Química Têxtil, n. 79 , jun./2005.
Os métodos de separação envolvidos na metodologia empregada para o tratamento do efluente são:
a) adsorção, coagulação e filtração.
b) adsorção, coagulação/floculação, decantação e filtração.
c) coagulação/floculação, decantação e filtração.
d) adsorção, floculação, decantação e filtração.
e) floculação, decantação e filtração.
75 Muitos edifícios nas antigas Roma e Atenas foram construídos com mármore. A partir do final do século XIX foi
observado um aumento acentuado da deterioração (corrosão) de muitos desses monumentos históricos em decorrência
da poluição atmosférica.
Com relação a esse texto, é correto afirmar que:
a) os ventos com fuligem industrial são os principais responsáveis pela corrosão do mármore.
b) o mármore dos monumentos foi danificado devido ao efeito estufa.
c) a acidez da água da chuva causou a corrosão do carbonato de cálcio do mármore.
d) o aumento da [CO2] na atmosfera causou a dissolução do CaCO3 do mármore:
H2O + CaCO3(s) + CO2(aq) ⇌ Ca(HCO3)2(aq)
Esse é também o processo de formação das cavernas calcárias.
e) a maioria dos monumentos de mármore encontra-se sujeita à umidade excessiva que decorre da proximidade do
mar.
76 A presença do íon mercúrio II, Hg2+, em águas de rios, lagos e oceanos é bastante prejudicial aos seres vivos. Um
procedimento internacional para diminuir a quantidade de Hg2+ dissolvido é a precipitação com o íon sulfeto, já que
a solubilidade do HgS é muito baixa (kps 9.10−52 a 25 °C).
O volume de água existente na Terra é de aproximadamente 1,4 ⋅ 1021 litros. Em relação a uma quantidade de HgS igual
a 1 mol, assinale a alternativa correta:
a) Aproximadamente 1% da água existente no planeta seria necessária para dissolver a amostra de HgS.
b) Não existe água suficiente na Terra para solubilizar 1 mol de HgS.
c) Em uma solução saturada de HgS existem dois íons Hg2+ a cada 20 litros de solução.
d) Apesar de ser pouco solúvel, 90 000 litros de água dissolvem aproximadamente 1 mol de HgS.
e) Seriam necessários de 40 a 50% da água existente no planeta para dissolver a amostra de HgS.
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77 Em um recente acidente numa fábrica de papel e celulose que causou graves consequências ambientais, 20 milhões
de litros de um rejeito líquido que estava contido em um tanque foram derramados no leito de um rio. Este rejeito,
entre outros contaminantes, continha soda cáustica (NaOH). A 1 000 m abaixo do local onde ocorreu o vazamento existe
um ponto de controle da qualidade da água do rio no qual funciona um medidor eletrônico de pH. Assinale a alternativa
cujo gráfico melhor representa a variação do pH medido em função do tempo a partir do exato instante do acidente:

78 Sabões e detergentes podem ser usados para finalidades semelhantes, mas seus processos de fabricação são
diferentes.
Foi feito um estudo que mostra a emissão de poluentes pelas indústrias de detergentes e sabões, e a tabela a seguir
mostra alguns dos resultados obtidos:

Sobre esses dados, são feitas as seguintes afirmações, considerando iguais quantidades de produtos:
I. A indústria de sabão produz maior quantidade de gases responsáveis pelo efeito estufa.
II. A indústria de detergente tem maior impacto quanto à produção de chuva ácida.
III. Se não receber tratamento, o rejeito líquido da indústria de sabão oferece maior risco de mortandade de peixes caso
seja lançado em um rio.
Dessas afirmações:
a) somente I é correta.
b) somente I e II são corretas.
c) somente II e III são corretas.
d) somente I e III são corretas.
e) I, II e III são corretas.
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79 As concentrações de alguns gases vêm crescendo na atmosfera em função da atividade humana e poderão acarretar
consequências ecológicas graves. Cada um dos gráficos a seguir mostra, em diferentes escalas, a variação temporal das
concentrações dos seguintes gases: clorofluorcarbonos (CFC), dióxido de carbono, óxido de dinitrogênio e metano, não
necessariamente nessa ordem.

Em 2000, essas concentrações encontravam-se na seguinte ordem: CO2 > CH4 > N2O > CFC
Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre os gráficos das concentrações atmosféricas dos gases com
os dois gases mais importantes, em termos de responsabilidade pelo incremento do aquecimento global:
a) W = CO2 e Y = CH4.
b) Z = CFC e X = CH4.
c) X = CO2 e W = N2O.
d) Y = CO2 e W = CH4.
e) Z = N2O e Y = CO2.
80 Leia atentamente o texto a seguir:
A atmosfera e o efeito estufa
O principal fator que possibilita à temperatura média da superfície terrestre sair de um valor estimado em −18 °C para
15 °C é a presença da atmosfera entre a Terra e o Sol.
Na atmosfera acontecem processos de troca de energia térmica importantes para o clima terrestre. Existe a condução
de calor, a convecção e, por último, a interação da radiação eletromagnética com os gases e partículas que compõem a
atmosfera.
A parcela mais relevante nessa troca de energia relaciona-se à interação da radiação eletromagnética com a atmosfera.
A radiação pode ser espalhada, por partículas, dependendo do seu comprimento de onda, da composição química dos
componentes envolvidos e do tamanho das partículas. Já a absorção da radiação relaciona-se aos processos quânticos
de transição de estados energéticos das moléculas de gases atmosféricos. Eles absorvem ou emitem radiação em
comprimentos de ondas que representam propriedades características de cada um deles.
As moléculas de vapor de água, dióxido de carbono e alguns outros gases praticamente não absorvem radiação solar
(ondas curtas), mas absorvem a radiação vinda da superfície da Terra (ondas longas). Esses gases atmosféricos aquecidos
também emitem radiação, a qual se dirige em parte para a Terra e em parte para o espaço. O aquecimento adicional da
superfície terrestre por esse processo é chamado de efeito estufa e contribui para uma condição climática favorável ao
desenvolvimento da biosfera terrestre.
Gases atmosféricos que são relativamente transparentes para a radiação solar, mas absorvem a radiação emitida pela
superfície da Terra, são chamados de gases estufa. Os mais importantes têm ocorrência natural e são o vapor de água,
dióxido de carbono, ozônio, metano e óxido nitroso.
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A tabela a seguir mostra a concentração atual desses gases na atmosfera e a parcela de retenção de energia de cada um
deles para o efeito estufa (cujo total é cerca de 155 W/m2). Percebe-se que o vapor de água participa com 65% do efeito,
o CO2 com 32% e os demais gases com apenas 3%.

Na verdade, a maior preocupação tem sido com mudanças relativamente recentes e ponderáveis nas concentrações de
gases, devido a atividades antropogênicas. Isso foi observado mais intensamente a partir de 1750, com o advento da
Revolução Industrial. Avalia-se que a temperatura média da Terra esteja subindo e os modelos climáticos têm
relacionado isso ao aumento da concentração dos gases estufa. A última coluna da tabela mostra a variação da retenção
de energia devido ao incremento observado na concentração de gases estufa desde o ano de 1750.
De acordo com o texto, os dados da tabela e seus conhecimentos de Química Ambiental, assinale a alternativa incorreta:
a) O vapor de água é o principal gás estufa e o CO2 é o segundo em importância, com uma contribuição que é a metade
do primeiro.
b) O maior perturbador do efeito estufa é o dióxido de carbono, porque é proveniente da queima de combustíveis
fósseis, principal recurso energético empregado até hoje.
c) A contribuição do CO2 no efeito total (coluna 3 da tabela) é aproximadamente 30 vezes maior que a do metano e sua
parcela no incremento observado (coluna 4) é apenas 3 vezes maior que a do metano.
d) As possíveis consequências desse aquecimento global seriam: o derretimento da água congelada na cobertura de
montanhas e em geleiras; a elevação dos oceanos devido a esse derretimento e à expansão térmica da água; o aumento
da quantidade de nuvens, vapor de água e, consequentemente, da quantidade de chuvas; alteração das características
do ambiente em diferentes regiões, etc.
e) A concentração de óxido nitroso em ppm (coluna 2 da tabela) é 1 000 vezes maior que a de vapor de água.
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81 O efeito estufa não é fenômeno recente e, muito menos, naturalmente maléfico. Alguns dos gases que o provocam
funcionam como uma capa protetora que impede a dispersão total do calor e garante o equilíbrio da temperatura na
Terra. Cientistas americanos da Universidade da Virgínia alegam ter descoberto um dos primeiros registros da ação
humana sobre o efeito estufa. Há oito mil anos, houve uma súbita elevação da quantidade de CO2 na atmosfera
terrestre. Nesse mesmo período, agricultores da Europa e da China já dominavam o fogo e haviam domesticado cães e
ovelhas. A atividade humana da época com maior impacto sobre a organização social e sobre o ambiente foi o começo
do plantio de trigo, cevada, ervilha e outros vegetais. Esse plantio passou a exigir áreas de terreno livre de sua vegetação
original, providenciadas pelos inúmeros grupos humanos nessas regiões com métodos elementares de preparo do solo,
ainda hoje, usados e condenados, em razão dos problemas ambientais decorrentes.
Aquecimento global e a nova geografia de produção no Brasil. Disponível em:
<http://www.embrapa.br/publicacoes/tecnico/aquecimentoglobal.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2009. (com adaptações).
Segundo a hipótese levantada pela pesquisa sobre as primeiras atividades humanas organizadas, o impacto ambiental
mencionado foi decorrente
a) da manipulação de alimentos cujo cozimento e consumo liberavam grandes quantidades de calor e gás carbônico.
b) da queima ou da deterioração das árvores derrubadas para o plantio, que contribuíram para a liberação de gás
carbônico e poluentes em proporções significativas.
c) do início da domesticação de animais no período mencionado, a qual contribuiu para uma forte elevação das emissões
de gás metano.
d) da derrubada de árvores para a fabricação de casas e móveis, que representou o principal fator de liberação de gás
carbônico na atmosfera naquele período.
e) do incremento na fabricação de cerâmicas que, naquele período, contribuiu para a liberação de material particulado
na atmosfera.
82 A figura a seguir ilustra as principais fontes de emissões mundiais de gás carbônico, relacionados a nossas compras
domésticas (familiares).

Com base nas informações da figura, é observado que as emissões de gás carbônico estão diretamente ligadas às
compras domésticas. Deste modo, deduz-se das relações de produção e consumo apresentadas que
a) crescimento econômico e proteção ambiental são políticas públicas incompatíveis.
b) a redução da atividade industrial teria pouco impacto nas emissões globais de gás carbônico.
c) os fluxos de carbono na biosfera não são afetados pela atividade humana, pois são processos cíclicos.
d) a produção de alimentos, em seu conjunto, é diretamente responsável por 17% das emissões de gás carbônico.
e) haveria decréscimo das emissões de gás carbônico se o consumo ocorresse em áreas mais próximas da produção.
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83 Nos próximos anos, a emissão de poluentes pelos automóveis certamente estará regulamentada por normas mais
rígidas, emitidas pelos órgãos responsáveis pela preservação do meio ambiente. Já há alguns anos os automóveis novos
são dotados de catalisadores que possibilitam a conversão de gases poluentes A, B, etc., emitidos pelo escapamento,
em gases não tóxicos C, D, etc.
Os gases A, B, C, D, etc., mencionados podem ser:

84 Combustíveis orgânicos liberam CO2 em sua combustão. O aumento da concentração de CO2 na atmosfera provoca
um aumento do efeito estufa, que contribui para o aquecimento do planeta. A tabela abaixo informa o valor aproximado
da energia liberada na queima de alguns combustíveis orgânicos, a 25 °C.

Tendo em vista unicamente o problema do efeito estufa, para produzir uma mesma quantidade de energia, qual o pior
combustível?
a) Etanol
b) Metano
c) Metanol
d) Octano
e) Etanol ou octano, indiferentemente.
85 “Acredita-se que, em termos mundiais, 30% dos recifes de coral já estejam seriamente danificados e que outros 30%
devam se perder até 2030, devido à alteração no delicado equilíbrio desses ambientes marinhos, causada, entre outras
coisas, pela pesca excessiva, a poluição e mudanças climáticas do planeta.
Em alguns casos, a elevação de apenas 1ºC na temperatura da água pode causar a morte ou a expulsão de algas
microscópicas (zooxantelas) que vivem no interior dos corais, num sistema de interação com benefícios recíprocos: os
corais abrigam as algas, que, em troca, fornecem a eles nutrientes e oxigênio. A expulsão das algas tem causado o
branqueamento dos recifes em vários oceanos.
Um grupo de pesquisadores brasileiros dispôs-se a começar, em abril de 2004, a reprodução em tanques de três das
quinze espécies de coral encontradas nas águas do Nordeste do país, pretendendo recuperar recifes até o final do ano,
por meio da implantação desses corais criados em laboratório.”
(Dados extraídos e adaptados de “Oásis marinhos em perigo”, Revista Pesquisa FAPESP, Jan 2004, nº 95, p. 36 a 41.).
Considere os itens seguintes:
I — O aquecimento da água dos oceanos pode ser consequência do aumento da liberação — por veículos automotores,
indústrias e queimadas — do gás carbônico, um dos gases envolvidos na acentuação do efeito estufa, responsável pela
elevação global da temperatura do planeta.
II — Os recifes de coral servem de abrigo e local de reprodução para diversas espécies de peixes — algumas delas
utilizadas pelo homem como alimento, a exemplo da garoupa, do mero e do badejo — cujas populações serão
seriamente ameaçadas de redução com a alteração drástica daqueles ambientes marinhos.
III — Cientistas tentam recuperar alguns recifes por meio da implantação de colônias de corais criadas em laboratório.
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Essa medida pode ser uma solução para a recomposição desses ambientes marinhos, desde que as causas que levam à
alteração do seu delicado equilíbrio — citadas no texto — sejam corrigidas.
Em vista do exposto no texto da questão, é aceitável o que se propõe em:
a) I e II, apenas
b) II e III, apenas
c) I e III, apenas
d) I, apenas
e) I, II e III
86 Leia o texto abaixo e responda a questão a seguir.
Entre 1900 e o ano 2000, a cidade de São Paulo sofreu um aquecimento de 1,2°C. O aumento foi 50% maior que o
registrado na cidade de Nova York (EUA) no mesmo período, que foi de 0,8°C.
A comparação mostra que, embora o aquecimento seja uma consequência inevitável da urbanização, pode ser reduzido
por meio do planejamento (…). As ilhas de calor resultam do desequilíbrio na proporção entre áreas verdes e água de
um lado, asfalto e concreto de outro. São Paulo cresceu canalizando córregos, desmatando e se verticalizando (…).
Folha de S.Paulo, 15/02/04, p. C8.
Segundo o texto, vários fatores podem estar relacionados com a formação da “ilha de calor” na capital paulista, exceto
o que consta na alternativa:
a) Altas concentrações de edifícios nas áreas centrais.
b) Construção de vias pavimentadas com asfalto.
c) Ampliação de extensas superfícies de concreto.
d) Falta de vegetação e de espelhos d’água.
e) Concentração de bairros populares na periferia.
87 A perda da biodiversidade mencionada no texto pode se dar, entre outras maneiras, pela extinção de algumas
espécies, devida às alterações no clima do planeta promovidas pela ação humana. O principal fator envolvido nas
alterações climáticas globais provocadas pelo homem é:
a) a poluição do ar nas cidades grandes, que tem como consequência o aumento na incidência de doenças respiratórias.
b) o acúmulo de substâncias não-degradáveis (pesticidas, herbicidas, detergentes, etc.) nas águas dos rios e mares,
levando à intoxicação de animais aquáticos e ribeirinhos.
c) a formação de ilhas de calor, resultantes da excessiva impermeabilização do solo em áreas urbanas, o que acaba por
elevar a temperatura média global.
d) a diminuição da espessura da camada de ozônio que envolve o planeta, ocasionando a exposição excessiva aos raios
ultravioleta e um consequente aumento na taxa de mutações.
e) a elevação da temperatura média global do planeta, devida à retenção de radiações de calor refletidas pela superfície
terrestre (aumento do “efeito estufa”).
88 Atualmente a adoção de medidas de proteção ao meio ambiente contra os poluentes vem sendo exigida por lei em
um número cada vez maior de países. Uma das maneiras de impedir que o dióxido de enxofre, liberado na queima de
combustíveis fósseis, seja lançado na atmosfera é fazer com que esse gás, em mistura com ar, passe através do sólido
óxido de magnésio aquecido. Ocorre então a reação:
óxido de magnésio + dióxido de enxofre + oxigênio (ar) → P
P = produto sólido não poluente
Sabe-se que:
I. 32g de enxofre + 32g de oxigênio → 64g de dióxido de enxofre
II. 40g de óxido de magnésio + 64g de dióxido de enxofre + 16g de oxigênio → 120g de P
Qual a massa de óxido de magnésio necessária para absorver todo o dióxido de enxofre liberado na queima de uma
tonelada de carvão contendo 1,6% em massa de enxofre?
a) 20 kg
b) 16 kg
c) 32 kg
d) 10 kg
e) 40 kg
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89 Durante dez anos, pesquisadores acompanharam o processo de acumulação de metilmercúrio em animais que vivem
nas águas da baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, onde as correntes marítimas são abundantes. Embora fossem baixas
as taxas de metilmercúrio encontradas nos tecidos dos animais, verificou-se que a concentração desse poluente no
tecido muscular de peixes como a corvina é três vezes maior que a encontrada em camarões que lhes servem de
alimento. Sabe-se que o metilmercúrio ingressa nos organismos pela ingestão de alimentos, é difícil de ser excretado e
se acumula intensamente nos animais situados em níveis mais elevados de uma cadeia alimentar, como é o caso das
corvinas.
Associando esses dados aos seus conhecimentos sobre os ecossistemas aquáticos e o acúmulo de poluentes ao longo
de uma cadeia alimentar, qual das hipóteses abaixo melhor explica os resultados quantitativos de metilmercúrio em
tecidos de camarões e de corvinas?
a) As correntes marinhas são responsáveis pela dispersão do metilmercúrio, facilitando sua remoção da região.
b) Um grande número de camarões serve de alimento a uma corvina, ao longo de sua vida.
c) Os camarões excretam metilmercúrio de maneira mais eficaz do que as corvinas.
d) No intestino dos camarões, animais comedores de detritos, há uma constante corrente de água que expulsa
continuamente o metilmercúrio.
e) As brânquias das corvinas são locais de intensa absorção de metilmercúrio, ao contrário do que ocorre com os
camarões, em que a absorção do poluente pelas brânquias é desprezível.
90 Observe os gráficos para responder à questão a seguir:
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Considerando os três gráficos, assinale a alternativa que faz considerações corretas sobre as relações existentes entre
os fenômenos neles mostrados.
a) O fenômeno mostrado no gráfico 1 não apresenta nenhum tipo de relação de causa ou de efeito com o fenômeno
mostrado no gráfico 3.
b) O fenômeno mostrado no gráfico 3 não apresenta nenhum tipo de relação de causa ou de efeito com o fenômeno
mostrado no gráfico 2.
c) Os fenômenos mostrados, embora estejam ocorrendo no planeta, não apresentam entre si nenhum tipo de relação
de causa ou de efeito.
d) O fenômeno mostrado no gráfico 2 apresenta uma estreita relação de causa ou de efeito com os fenômenos
mostrados nos gráficos 1 e 3.
e) O fenômeno mostrado no gráfico 3 não apresenta qualquer tipo de relação de causa ou de efeito com o fenômeno
mostrado no gráfico 1.
91 O aprimoramento do meio técnico-informacional contribuiu para a melhor avaliação das variações das temperaturas
médias da superfície do planeta Terra e para a criação de séries estatísticas. Observe os dados de 120 anos:

Alguns fenômenos climáticos têm sido associados às variações de temperatura mostradas por esses gráficos. Sobre essa
situação, pode-se afirmar que:
a) o aquecimento global é comprovado apenas pela série estatística da superfície terrestre, já que esse fenômeno está
restrito a essa porção do planeta e as ocorrências de anomalia positiva só se aceleraram a partir da década de 1970.
b) El Niño ocorre quando há uma anomalia positiva de temperatura sobre a superfície do oceano Pacífico, fato que se
tornou raro na década de 1980, como mostra o gráfico das anomalias da superfície oceânica.
c) não há nenhuma correlação entre as oscilações positivas e negativas de temperatura superficial entre massas
oceânicas e terrestres.
d) os dados dos gráficos demonstram que as oscilações, tanto negativas quanto positivas, são mais acentuadas nas
massas oceânicas que nas terrestres.
e) as elevações de temperatura média dos oceanos podem alterar o clima global, a exemplo das oscilações positivas do
Pacífico, denominadas El Niño, que provocam enchentes no Sul, secas no Nordeste e invernos mais amenos no Sudeste
do Brasil.
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92 A ilustração a seguir representa o ciclo do carbono.

Legenda:
1. CO2 na atmosfera e traços de CO e CH4
2. Queima de florestas e decomposição de matéria orgânica
3. Combustão de combustíveis fósseis para movimentar veículos, produzir energia elétrica e calor
4. Respiração e decomposição
5. Fotossíntese
6. Fotossíntese
7. CO2 dissolvido na água
8. Turfa
9. Carvão (ou hulha)
10. Petróleo e gás
11. Tempo
12. Material orgânico
13. Tempo
14. Sedimentos calcários
15. Calcário
(Referência: Environmental Science, p. 70)
Tome por base a ilustração e seus conhecimentos prévios para avaliar as seguintes afirmações:
I — O combustível utilizado no abastecimento do automóvel pode ser a gasolina, que é classificada como uma substância
composta.
II — A queima de combustíveis obtidos a partir do petróleo origina compostos de enxofre. Quando esses compostos são
lançados na atmosfera, originam um tipo de chuva ácida contendo ácido sulfúrico.
III — O gás carbônico, quando dissolvido em água, reage com a mesma originando uma solução de pH menor do que 7.
IV — O sal presente no exoesqueleto de animais marinhos é o carbonato de cálcio, cuja fórmula é CaCO2.
V — Está se tornando frequente nos meios de comunicação a expressão “ar visível”, que apresenta na sua composição
material particulado cujo principal componente é o enxofre.
São corretas:
a) Todas.
b) Somente I e II.
c) Somente II e III.
d) Somente II, IV e V.
e) Somente I, III e V.
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As informações seguintes referem-se às questões de 93 a 95.
Pelo Protocolo de Kyoto, países industrializados devem reduzir em 5,2%, em relação aos níveis de 1990, a emissão de
gases causadores do efeito estufa, até 2012. O Brasil, país em desenvolvimento, contribuiu menos com emissões e
deverá participar de nova rodada de negociações em 2012. Entretanto, já iniciou vários projetos, tais como a eliminação,
em aterros sanitários, da queima de metano ou a “captura de gás carbônico” da atmosfera, por meio de reflorestamento
de grandes áreas, e está “vendendo” essas cotas de reduções de emissão de gases poluentes a países desenvolvidos que
estourem o limite estabelecido pelo protocolo.

93 Uma das maneiras de diminuir a emissão de CO2 seria substituir os atuais combustíveis automotivos pelo gás
hidrogênio (H2), que é considerado o combustível do futuro, pois, na sua combustão, forma-se somente água.
Considere uma frota de 2.000.000 de veículos movidos à gasolina (C8H18), com um consumo médio de um litro para cada
10km percorridos. Considere também que cada veículo percorra em média 40km/dia e que a combustão da gasolina
seja completa.
A quantidade de CO2 que deixaria de ser lançada na atmosfera, num período de 30 dias, se toda a gasolina fosse
substituída pelo gás hidrogênio é de aproximadamente:
Dados: massa molar CO2 = 44g ⋅ mol–1
densidade da gasolina = 0,8g ⋅ mL–1
massa molar C8H18 = 114g ⋅ mol–1
a) 3,0 ⋅ 10–1ton
b) 6,0 ⋅ 105ton
c) 7,5 ⋅ 105ton
d) 6,0 ⋅ 104ton
e) 7,5 ⋅ 104ton
94 Ainda não existe um consenso sobre o “valor” de uma tonelada de CO2 sequestrada ou que deixa de ser lançada no
ambiente. Os cientistas avaliam que o preço médio para cada tonelada de CO2 está compreendido entre US$10 e 100.
Considerando-se um valor de R$20,00 por tonelada de CO2, a “venda” da quantidade de CO2 que deixaria de ser
produzida pela frota citada na questão anterior, caso ocorresse a conversão dos veículos, geraria uma receita de
aproximadamente:
a) 1,5 ⋅ 107 reais
b) 1,5 ⋅ 106 reais
c) 1,2 ⋅ 107 reais
d) 1,2 ⋅ 106 reais
e) 6 reais
95 A fotossíntese é um processo biológico que consiste na reação entre o gás carbônico e a água na presença de luz
solar, originando glicose e gás oxigênio.
A respeito dessa reação, são feitas as seguintes afirmações:
I — A quantidade em mol de CO2 consumida é igual à de H2O consumida.
II — A quantidade em mol de C6H12O6 produzida é igual à de O2 produzida.
III — A quantidade em mol de CO2 consumida é igual à de O2 produzida.
IV — A massa total dos reagentes consumidos é igual à massa total dos produtos formados.
V — A quantidade total em mol dos reagentes consumidos é igual à de produtos formados.
São corretas as informações:
a) todas.
b) somente I e II.
c) somente I, II e V.
d) somente I, III e IV.
e) somente II, III e V.
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96 O método convencional de medição de poluentes atmosféricos, que geralmente verifica somente a concentração de
elementos no ar, pode contar com mais um aliado para a análise da contaminação de chumbo (Pb) nas cidades. Inédita
no Brasil, a nova forma de abordar a poluição, utilizada em estudo de pesquisadores do Instituto de Geociências da USP
(IGc), torna possível identificar a fonte emissora do metal no ambiente.
O chumbo é um metal pesado extremamente tóxico, que chega até os seres humanos principalmente pelo ar, pela água
e na cadeia alimentar, de forma acumulativa. Os seus efeitos tóxicos, entre outros, incluem sintomas como náusea,
perda da coordenação, hiperatividade, confusão mental e perda de memória. Em casos mais severos, este elemento
químico pode levar a pessoa ao estado de coma e à morte.
Os resultados do estudo mostraram que a concentração de chumbo na cidade de São Paulo varia entre 3 e 378
nanogramas por quilograma de ar (ng/kg). Estas concentrações estão muito abaixo daquelas observadas em outros
centros urbanos, como Shangai, China (167 a 854ng/kg), mas são relativamente altas se comparadas àquelas observadas
em alguns países europeus, como Dinamarca e Finlândia, ou em algumas cidades brasileiras, como Brasília.
Considerando que a concentração de chumbo seja igual a 10 nanogramas por quilograma de ar, o valor da concentração
em ppm será igual a:
Dados: 1,0g = 109ng
a) 100ppm
b) 10ppm
c) 10–1ppm
d) 10–2ppm
e) 10–5ppm

97 O catalisador usado como antipoluente no escapamento dos automóveis transforma gases venenosos, tais como CO,
NO e NO2, em gases não-venenosos, tais como CO2, N2 e N2O. Entre as reações que aí ocorrem, temos:

Um fato que tem preocupado a EPA (Environment Protection Agency) nos Estados Unidos é que os gases resultantes
das reações, particularmente o CO2 e o N2O, se têm a vantagem de serem não-venenosos, têm a desvantagem de
agravarem o impacto ambiental causado:
a) pelas chuvas ácidas.
b) pela destruição da camada de ozônio.
c) pela inversão térmica.
d) pelo efeito estufa.
e) pelo smog fotoquímico.
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98 Observe o esquema abaixo, relacionado aos impactos causados nos ecossistemas terrestres pelo aumento da
temperatura global.

Fonte líquida de carbono é a quantidade de gás carbônico produzida pelas emissões (combustão, respiração,
decomposição) menos a utilizada (sequestrada) pela fotossíntese.
Trata-se, portanto, do “saldo” de gás carbônico que se acumula no ambiente.
Escolha a alternativa que lhe parecer correta, em vista das informações fornecidas pelo esquema:
a) Havendo entre 4ºC e 5ºC de aumento na temperatura global, de 15% a 40% da biosfera se transformarão em uma
fonte de sequestro de carbono.
b) Apenas se a temperatura global aumentar cerca de 5 °C é que ocorrerá aumento na taxa de extinção de anfíbios.
c) Aumentos na temperatura global de 2 °C a 3,5 °C acarretarão um risco de extinção de aproximadamente 20% a 30%
das espécies.
d) Cerca de 20% da Amazônia sofrerão um processo de savanização (transformação em savanas ou cerrados), apenas se
a temperatura global aumentar em 1 °C.
e) Grandes extinções no mundo todo ocorrerão apenas se a elevação da temperatura global atingir valores superiores
a 6 °C.
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99 Leia o texto abaixo e responda à questão a seguir:
Aumento de carros ajuda a causar enchentes
A indústria automobilística acaba de divulgar que a venda de veículos novos bateu recorde de vendas no primeiro
trimestre de 2007. Em comparação ao mesmo período de 2006, o crescimento foi de mais de 17%. A notícia, ótima para
a economia, preocupa moradores de grandes centros urbanos. Um estudo britânico divulgado no início de março sobre
o meio ambiente nas cidades concluiu que o aumento do número de carros está ligado ao de enchentes. Apesar de o
estudo ser desenvolvido em outro continente, especialistas afirmam que suas conclusões se aplicam também na capital
paulista. O engenheiro do Centro de Gerenciamento de Emergência da cidade (CGE-SP), Hassan Barakat, confirma que
o aumento da quantidade de carros é uma das causas para o aumento de enchentes na capital paulista. O órgão
municipal monitora as ocorrências climáticas e alerta a Defesa Civil e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-SP)
para a possibilidade de alagamentos.
Redação Portal CONPET, acesso em 05/04/2007.
www.conpet.gov.br/noticias/noticia.php?segmento=estudante&id_noticia=1133
Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa que explique por que o aumento
do número de carros ao longo do tempo contribui para o agravamento do problema das enchentes na capital paulista.
a) Em razão da quantidade crescente de carros, define-se como prioridade a pavimentação de ruas e a construção de
estacionamentos, o que eleva o nível de impermeabilização do solo nesse centro urbano e, consequentemente, provoca
o aumento do fluxo das águas pluviais para os rios e córregos existentes em seus domínios.
b) O aumento de carros provoca o aumento da emissão de dióxido de carbono e, consequentemente, a elevação do
nível de precipitação anual nos bairros desse centro urbano, onde se verifica maior intensidade do tráfego de veículos.
c) A quantidade crescente de carros provoca, de forma indireta, a necessidade de se aumentar o nível de
impermeabilização dos solos nesse centro urbano, o que funciona como um obstáculo ao escoamento das águas pluviais
para os rios e córregos existentes em seus domínios.
d) O aumento de carros agrava a questão da poluição atmosférica nesse centro urbano e, consequentemente, a elevação
do nível de precipitação anual, especialmente no inverno.
e) Em razão da quantidade crescente de carros, define-se como prioridade a pavimentação de ruas e a construção de
estacionamentos, o que diminui o nível de impermeabilização do solo nesse centro urbano e, consequentemente,
diminui o nível de velocidade do escoamento da água da chuva direcionada aos rios e córregos.
100 A maioria das reações químicas utilizadas para a produção de calor são de combustão. A energia liberada quando
1,0g de uma substância sofre combustão é normalmente chamada de calor específico de combustão.
A tabela a seguir apresenta os calores específicos de combustão e as composições de alguns combustíveis:

Imagine que seja promovida a combustão de uma mesma massa dos combustíveis mencionados. Indique a alternativa
que contém o combustível que mais contribui para o aumento do efeito estufa.
a) gás natural
b) carvão vegetal
c) gasolina
d) madeira
e) carvão antracito
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101 Um dos maiores problemas relacionados com a poluição ambiental é a concentração de detritos de plásticos que
vêm se acumulando nas águas oceânicas. Em 2006, cerca de 250 milhões de toneladas de plástico foram produzidas em
todo o mundo, e uma parte dessa produção, difícil de quantificar, é jogada no oceano. Esse material, que é muito leve,
é transportado não só pelo vento, como também e principalmente pelos rios e pelos sistemas de evacuação das águas
urbanas — isso sem esquecer-se dos detritos abandonados nas praias.
Cerca de 80% do entulho de plástico encontrado no mar provêm da terra. Apenas 20% são despejados por navios.
Segundo essas informações, a melhor forma de diminuir a poluição das águas oceânicas pelo plástico é:
a) proibir a produção de todo e qualquer produto plástico.
b) fiscalizar rigorosamente o despejo do lixo dos navios em alto-mar.
c) convencer a população a não jogar lixo plástico nos rios e nas praias.
d) estimular o uso de embalagens de papel nos supermercados.
e) desenvolver métodos de eliminação química dos resíduos plásticos na água.
102 A polêmica em torno do aquecimento global é grande. Há divergências, principalmente, em torno das causas e das
formas de combate ao problema (se é que ele existe). Sobre o assunto, leia os textos abaixo:
Texto I: O planeta esquenta e a catástrofe é iminente. Mas existe solução
Ondas de calor inéditas. Furacões avassaladores. Secas intermináveis onde antes havia água em abundância. Enchentes
devastadoras. Extinção de milhares de espécies de animais e plantas. Incêndios florestais. Derretimento dos polos. E
toda a sorte de desastres naturais que fogem ao controle humano.
Há décadas, pesquisadores alertavam que o planeta sentiria no futuro o impacto do descuido do homem com o
ambiente. Na virada do milênio, os avisos já não eram mais necessários — as catástrofes causadas pelo aquecimento
global se tornaram realidades presentes em todos os continentes do mundo. Os desafios passaram a ser dois: adaptarse à iminência de novos e mais dramáticos desastres naturais e buscar soluções para amenizar o impacto do fenômeno.
(Adaptado de http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/aquecimento_global/contexto_int.html. Acesso em 09/04/08.)
Texto II: Aquecimento global: uma impostura científica
O aquecimento global é uma hipótese fornecida por modelos teóricos. São numerosas as contradições entre as previsões
e os fatos climáticos observados diretamente. A ignorância dessas distorções flagrantes constitui uma impostura
científica.
Os conhecimentos de climatologia são em geral limitados. O IPCC reconhece-o quando afirma: “A aptidão dos cientistas
para fazer verificações das projeções provenientes dos modelos é bastante limitada pelos conhecimentos incompletos
sobre as verdades climáticas” (UNEP-WMO, 2002, p. 7). Os modelos climáticos preveem aumentos da temperatura. Essa
conclusão tornou-se um postulado indiscutível (UNEP-WMO, 2002, p. 7). Os modelos, fundamentados no efeito
radiativo, podem prever outra coisa que não seja aquecimento? Le Treut (1997) escreve a esse propósito: “Os modelos,
cada vez em maior número e mais sofisticados, indicam sem exceção um acréscimo de temperatura”. A unanimidade
da resposta (pudera!) é, pois, considerada como uma prova da capacidade dos modelos para prever o futuro. Mas, para
além da sofisticação dos cálculos, o resultado é no fim de contas uma aplicação da regra de três simples, entre 1) a taxa
de crescimento do CO2 atual, 2) a suposta taxa futura e 3) a temperatura correspondente.
(Adaptado de Marcel Leroux http://resistir.info/climatologia/impostura_cientifica.html. Acesso em 09/04/08.)
Os textos interpretam o fenômeno do aquecimento global, que teria grandes repercussões geográficas. Analisando-os,
concluímos que:
a) o texto I é taxativo ao afirmar que o aquecimento global existiu e cita provas que confirmam seu retorno no presente.
b) o texto I cita exemplos de fatos geográficos, como furacões avassaladores e enchentes devastadoras, que servem
como prova irrefutável do aquecimento global.
c) o texto II reconhece o aquecimento global como um fato, mas contesta os modelos climáticos criados para comproválo.
d) o texto II contesta a existência do aquecimento global, afirmando que os modelos climáticos que analisam a variação
de temperatura da Terra são simplistas.
e) os textos não se opõem: na verdade, eles se completam, o primeiro apontando os fatos que indicam a existência do
aquecimento global e o segundo analisando o modelo climático que o comprova.
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103 O fundo dos oceanos, em profundidades superiores a 400 metros, sob altas pressões e com temperaturas abaixo
de 1 °C, armazena enormes reservas de metano — cerca de 400 trilhões de metros cúbicos — sob a forma de bolhas de
gás contidas em incontáveis trilhões de cristais de gelo.
São hidratos do gás, comumente chamados de clatratos. Em decorrência do aquecimento global, a temperatura das
águas oceânicas poderá aumentar, favorecendo a liberação de colossais volumes de metano para a atmosfera. Sabe-se
que o metano é um gás de estufa 21 vezes mais potente na retenção de calor quando comparado ao gás carbônico.
(Adaptado de BANDEIRA Jr., A. N., Uma bomba relógio de metano. www.aracaju.com, acessado em 16/04/08.)
Preocupado com a possível liberação dessas reservas de metano para a atmosfera, um estudante elaborou as seguintes
suposições:
I. O aumento do teor de metano na atmosfera poderá acentuar o efeito estufa, intensificando o aquecimento global.
II. A elevação do teor de metano na atmosfera favorecerá a recuperação das florestas, já que as árvores utilizam esse
gás para a realização de fotossíntese.
III. Se, por meio de tecnologias adequadas, o metano contido nos clatratos pudesse ser coletado antes de ser liberado
para a atmosfera, ele seria aproveitável para fins energéticos.
Das suposições do estudante, assinale as que você considera viáveis:
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I e III, apenas.

e) III, apenas.

104 As fontes naturais de emissão de compostos de enxofre na atmosfera são os oceanos, a poeira da terra, as erupções
vulcânicas e a decomposição de matéria orgânica.
Já as fontes antropogênicas de emissão de compostos de enxofre na atmosfera são a queima de combustíveis fósseis e
a atividade industrial.
Os óxidos de enxofre presentes na atmosfera, ao se combinarem com a água da chuva, originam a chuva ácida.
O diagrama a seguir mostra os fatores responsáveis pela emissão de óxidos de enxofre na atmosfera.

Com base nas informações e no seu conhecimento sobre as chuvas ácidas provocadas por óxidos de enxofre, analise as
afirmações:
I. A queima de combustíveis fósseis pelo ser humano é o principal responsável pela emissão de óxidos de enxofre.
II. O uso da terra é uma causa antropogênica de emissão de óxidos de enxofre.
III. As emissões de óxidos de enxofre pelos oceanos é maior do que a soma das emissões provenientes do uso da terra
e de erupções vulcânicas.
IV. A formação da chuva ácida pode ser representada pela equação: SO3 + H2O → H2SO4
Assinale a alternativa que contém as afirmações corretas:
a) Todas estão corretas.
b) Somente I e II.
c) Somente II e III.
d) Somente I e IV.
e) Somente I, II e III.
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105 A poluição é um problema que afeta todo o planeta Terra, tema frequente de debate entre cientistas e a população
em geral. Um dos tipos de poluição que tem sido bastante discutido, principalmente pelo seu impacto em diversos
ecossistemas de forma simultânea, é a poluição hídrica. A poluição hídrica é a poluição em meio aquático.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, define-se como água poluída toda a água cuja composição tenha sido direta
ou indiretamente alterada e invalidada parcial ou totalmente para os fins a que se destinava. Sobre a poluição hídrica,
é incorreto afirmar que
a) este tipo de poluição é gerada somente em zonas industriais onde fábricas trabalham com produtos químicos e
nocivos.
b) rios e lagos são utilizados como depósito para produtos químicos.
c) a principal fonte de poluição hídrica é o homem, seja por causa das fábricas, seja por simples gestos como lançar
resíduos na água.
d) há várias medidas que podem ser tomadas para evitar a poluição hídrica, como exemplo leis quanto à emissão de
resíduos para a água por parte da indústria.
e) podem tratar-se as águas dos esgotos ao invés de lançá-las ao mar contendo ainda todos os poluentes e bactérias
nocivos à vida marinha.

Texto para as questões 106 e 107.
O ozônio é uma forma de oxigênio em que cada molécula porta três átomos de oxigênio, em vez de dois. Os
clorofluorocarbonos (CFCs) constituem apenas cerca de uma parte por bilhão (em volume) da atmosfera, mas são
extravagantemente destrutivos. Um quilo de CFCs consegue capturar e aniquilar 70 mil quilos de ozônio atmosférico.
Os CFCs também são grandes esponjas de calor. Uma única molécula de CFC é cerca de 10 mil vezes mais eficiente em
exacerbar o “efeito estufa” do que uma molécula de dióxido de carbono, e é claro que o dióxido de carbono não é nada
lento como um gás de “efeito estufa”.
106 Os CFCs entraram em produção, no início da década de 1930, e encontraram diversas aplicações, de aparelhos de
ar-condicionado de carros a sprays de desodorantes e, somente meio século depois, descobriu-se que estavam
devorando o ozônio da estratosfera.
Sobre o tema, considere as afirmações a seguir:
I. Os compostos CHCℓ3 e CF4 são CFCs.
II. Os CFCs aceleram a destruição da camada de ozônio.
III. De acordo com o texto, há cerca de 1 litro de CFCs em 1 milhão de m3 da atmosfera.
IV. Os clorofluorocarbonos acabaram-se revelando uma das piores invenções do século XX.
Está correto o que se afirma em:
a) I e III, apenas.
b) I e IV, apenas.
c) I, II, III e IV.
d) I e II, apenas.
e) II, III e IV, apenas.
107 Com relação ao ozônio, são feitas as seguintes afirmações:
I. O gás ozônio e o gás oxigênio são formados por átomos do mesmo elemento químico.
II. No nível do solo, o ozônio é um poluente.
III. Na estratosfera, o ozônio é benéfico, pois absorve a radiação ultravioleta perigosa.
IV. Cada molécula de ozônio se decompõe, formando três moléculas de oxigênio.
Está correto o que se afirma em:
a) II, III e IV, apenas.
b) I, II e III, apenas.
c) I, II, III e IV
d) I e IV, apenas.
e) II e III, apenas.
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108 A notícia a seguir foi publicada em jornais de São Paulo:
“Vazamento tóxico contamina área em SP: substância cancerígena de aterro atinge água subterrânea na região de
Campinas". A reportagem relata a contaminação de lençol freático por 1,2-dicloroetano, em chácaras vizinhas a um
aterro industrial, gerenciado por uma empresa especializada. Esse aterro recebia resíduos diversos de indústrias da
região e havia sido desativado, em 1987, por não apresentar condições de segurança para receber o material tóxico. O
1,2-dicloroetano é um tipo de solvente utilizado para limpar máquinas e diluir produtos químicos e, segundo a matéria
publicada, "pode causar câncer e levar à morte."
Embora os meios de comunicação não veiculem com tanta frequência os casos de contaminação de lençóis freáticos,
isso não significa que sua ocorrência seja menos indesejável para o meio ambiente. Ocorre apenas que esses casos de
contaminação não causam um impacto de dimensões tão trágicas quanto um derramamento de petróleo, nem um
incômodo tão grande como a poluição do ar nas metrópoles.
Sobre a poluição em lençóis freáticos e outras formas de poluição, são feitas as seguintes afirmações:
I. Além de solventes químicos, como os citados na matéria do jornal, são substâncias poluentes comuns em lençóis
freáticos os vários tipos de pesticidas, metais pesados, ozônio, monóxido de carbono e dióxido de enxofre.
II. Lençóis freáticos podem ser poluídos por esgotos domésticos, por causa de fossas construídas de forma imprópria.
Nesse caso, o consumo de água contaminada a partir de poços pode ser responsável pela disseminação de doenças
infecciosas.
III. A contaminação de lençóis freáticos por qualquer poluente afeta apenas o consumo da água obtida a partir de poços
na vizinhança do foco de poluição, não havendo risco de se estender por áreas maiores.
Está correto o que se afirma em:
a) III, apenas.
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, apenas.
e) II, apenas.

109 A tabela a seguir relaciona o padrão brasileiro (Portaria 1469/2000 do Ministério da Saúde) e da OMS (Organização
Mundial da Saúde), para a quantidade de metais pesados presentes na água potável.

Em relação ao ʻcádmioʼ (Cd), pelos padrões brasileiro e da OMS, uma água que contenha 0,004mg/L desse metal
a) está em desacordo com o padrão brasileiro, mas não com o da OMS.
b) está em acordo com o padrão da OMS, mas não com o padrão brasileiro.
c) está em desacordo com os dois padrões: o brasileiro e o da OMS.
d) está em acordo com o padrão brasileiro e com o da OMS.
e) está em acordo com o padrão brasileiro, mas não com o da OMS.
(Dado: densidade da solução: 1g/mL)
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110 Um fazendeiro nos Estados Unidos está criando vacas em miniatura que teriam menos impacto sobre o meio
ambiente. O gado de pecuária é responsável por grande parte das emissões de metano no mundo, o segundo gás que
mais contribui para o aquecimento global. Em primeiro lugar está o gás carbônico. Hoje há 26 raças de “minivacas” no
mundo. Na maior delas, as vacas têm pouco mais de um metro de altura. O objetivo inicial do fazendeiro era criar os
animais para abastecer sete mercados diferentes, mas logo que começou a trabalhar com o gado ele percebeu que
poderia haver uma redução do impacto ambiental da sua atividade. Depois de investigar durante muitos anos, descobriu
que elas produzem muito menos metano. Segundo o fazendeiro, dez vacas em miniatura geram o mesmo metano de
uma vaca de tamanho normal.
(O Globo. Adaptado.)
Referente aos gases responsáveis pelo efeito estufa mencionados no texto, é correto afirmar que
a) o metano é classificado como uma substância pura e simples.
b) o efeito estufa é causado por uma mistura de moléculas polares.
c) a molécula de metano apresenta um par de elétrons não compartilhado.
d) o efeito estufa é causado pelo dióxido de carbono, um óxido básico.
e) a molécula de metano apresenta geometria tetraédrica.
Dado: números atômicos: C: 6; O: 8; H: 1.
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GABARITO
01- Alternativa B
Pela tabela apresentada, um péssimo nível de qualidade do ar indica uma concentração de CO em ppm de 30 a 40 —
observação feita na primeira tabela.
Na segunda tabela, uma concentração de CO de 15 ppm provoca uma diminuição da capacidade visual.
02- Alternativa E
Formação da chuva ácida
SO2 + ½ O2 → SO3
SO3 + H2O → H2SO4
I e II ⇒ mármore, carbonato de cálcio, CaCO3
CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 + H2O
A reação acima explica a corrosão do monumento Itamarati e das esculturas do Aleijadinho.
III ⇒ Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
2 Aℓ + 3 H2SO4 → Aℓ2(SO4)3 + 3 H2
As reações acima explicam a corrosão de grades de ferro e/ou alumínio.
03- Alternativa C
I — Correta.
As chuvas ácidas provocam um aumento na concentração hidrogeniônica [H+], o que acarreta uma diminuição do pH.
II — Correta.
As chuvas ácidas realmente provocam a acidificação do solo, o que prejudica o crescimento de certos vegetais.
III — Errada.
A água destilada a 25°C apresenta pH = 7, e as chuvas ácidas apresentam um pH < 7.
04- Alternativa A/C
Hidrocarboneto derivado do petróleo (C8H18) componente da gasolina

O monóxido de carbono (CO) é um dos produtos de uma combustão incompleta (gasolina).
A queima do etanol (álcool utilizado como combustível)

O monóxido de carbono (CO) é um dos produtos de uma combustão incompleta (álcool).
Portanto a alternativa A está correta, e a B é incorreta.
Nos motores a explosão, temos a reação entre o nitrogênio e o oxigênio presentes no ar produzindo óxidos de nitrogênio
(NOx). Um desses óxidos é o dióxido de nitrogênio.

Isso contribui para um determinado tipo de chuva ácida. Portanto a alternativa C também é correta.
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05- Alternativa A
A explicação I é plausível e pode ser justificada pela reação: 2 NO(g) + O2(g) → 2 NO2(g)
A explicação II também é observada no gráfico, que mostra picos de concentração de CO nos horários de maior intensidade de
tráfego e pequenas concentrações de CO nos horários de menor intensidade de tráfego. Esse fato é justificado pela combustão
incompleta de combustíveis nos veículos automotores.
A explicação III não está correta porque os óxidos de nitrogênio são produzidos com as altas temperaturas das combustões dos
motores, independentemente da quantidade de carros e do horário.
A explicação IV está incorreta porque o poluente ozônio não é proveniente da estratosfera, mas sim do smog fotoquímico, cujo
modelo pode ser representado pelas equações:

06- Alternativa C
De acordo com a tabela:

podemos perceber que:
• o teor de ferro dos minérios das regiões 2 e 3 é aproximadamente igual;
• o teor de enxofre do minério da região 3 é muito menor que o das outra regiões, o que significa uma produção muito
menor de SO2.
Assim, considerando-se a quantidade de ferro produzida e o impacto ambiental, seria mais conveniente usar o minério
da região 3.
07- Alternativa D
A questão descreve três regiões hipotéticas e suas condições hídricas.
Na região I, a descrição corresponde a uma área onde existem medidas de preservação dos recursos hídricos, apontando para um
leve adensamento populacional.
Na região II, aponta para uma situação de intensa atividade industrial e nenhuma medida de sucesso na contenção de agentes
poluentes, que acabam atingindo outros pontos de importância hídrica.
Na descrição da região III, detecta-se facilmente seu caráter industrial e agrícola, estabelecendo-se aí uma correlação com distritos
industriais localizados próximo a cinturões verdes de algum centro urbano.

08- Alternativa A
A massa de enxofre a ser eliminada corresponde a 1% de 1000kg de carvão.
1000kg carvão —— 100%
m(enxofre) ———— 1%
Ou seja, m(enxofre) = 10kg.
Em seguida, é possível somar algebricamente ambas as etapas do processo:
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09- Alternativa E
I. Errada.
Fenômenos naturais não são considerados causadores de poluição.
II, III e IV. Corretas.
O esquema mostra

10- Alternativa A
• Os derivados de petróleo apresentam enxofre, que, quando queimado, produz dióxido de enxofre.
• Na obtenção de metais a partir de sulfetos metálicos, produz-se dióxido de enxofre (por exemplo, obtenção do cobre
metálico).
11- Alternativa C
As afirmações I e II são bastante claras e consistentes quanto aos efeitos das precipitações de ácidos nos ecossistemas.
Já a afirmação III está incorreta, dado que precipitações ácidas afetam o ecossistema, não ocorrendo neutralização do
excesso de ácido pela transpiração, que consiste apenas na perda de vapor de água pelas plantas.
12- Alternativa D
A dissolução do ácido sulfúrico em água é um processo exotérmico, que provoca um aumento na sua temperatura. Além
disso, esse ácido provoca diminuição do seu pH. Esses fatos, que aumentam a mortandade dos peixes acima do normal,
são mais significativos no local do derramamento, pois, como o rio carrega essa água poluída, ocorre uma diluição que
diminui os efeitos do ácido derramado. Se não ocorrerem novos derramamentos, o dano à qualidade da água não será
permanente.
13- Alternativa E
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14- Alternativa D
Os dados da tabela mostram que países como Brasil, México, Índia e China (que integram o grupo dos países
considerados “em desenvolvimento”) têm emissões de CO2 per capita e absoluta bem inferiores às dos países
desenvolvidos (Estados Unidos e União Europeia), o que contraria o argumento de George W. Bush e comprova que sua
posição distorce a realidade.
15- Alternativa B
I — Correta. A análise da tabela e do gráfico indica que o produto da frota total pela emissão média é sempre maior para
a frota a gasolina, no período de 1992 a 2000.
II — Correta. O gráfico de emissão de CO em função do ano indica que, a partir de meados de 1997, a emissão média de
CO dos veículos a gasolina ficou menor que a dos veículos a álcool.
III — Incorreta. A emissão média de CO dos veículos a álcool não apresenta redução, indicando que, sob esse aspecto,
os veículos a álcool não passaram por um aprimoramento tecnológico.
16- Alternativa C
Para o Brasil atingir o acumulado dos EUA, terá de emitir ainda aproximadamente 180 bilhões de toneladas.
Assim, sendo t o tempo necessário pedido: 2,5 ⋅ 160 ⋅ 106 ⋅ t = 180 ⋅ 109 ∴ t = 450
Logo, aproximadamente 460 anos.
17- Alternativa E
Os resultados da tabela correspondem ao que se espera em função da poluição por dejetos domésticos e industriais, a
não ser no caso da Baía de Sepetiba, região sem indústrias, na qual a concentração de mercúrio poderia ser de
responsabilidade das marés.
18- Alternativa E
Levando-se em conta que, ao longo da cadeia alimentar, ocorre um progressivo acúmulo do mercúrio nos tecidos dos
organismos vivos, a ingestão de corvinas capturadas naquelas regiões deve ser evitada sempre, uma vez que haverá o
risco de um efeito cumulativo no organismo humano.
19- Alternativa A
Em funcionamento normal, a água do mar é utilizada para a refrigeração da usina, sendo, portanto, aquecida.
O aquecimento das águas pode alterar a fauna marinha.
20- Alternativa C
A substituição do transporte individual por transportes coletivos apresenta várias vantagens:
• reduz o número de veículos no trânsito, diminuindo os congestionamentos;
• reduz os gastos de transporte familiar;
• reduz a emissão de poluentes;
• promove a geração de empregos;
• poupa combustíveis fósseis;
• reduz a dependência nacional de importação de petróleo.
21- Alternativa E
A política pública mais adequada em relação ao uso das águas do Aquífero Guarani seria controlar o desenvolvimento
agrícola e industrial nas áreas de recarga, minimizando assim a sua contaminação. Essa política estaria baseada na ideia
de desenvolvimento sustentado, ou seja, o uso dos recursos naturais sem comprometer a sua capacidade de
regeneração e sua continuidade para as próximas gerações.
22- Alternativa D
A simples observação do diagrama revela que a vida aquática superior pode voltar a se manifestar a partir de uma certa
distância do local do despejo (frase I). Por outro lado, na zona de decomposição ativa, rica em substâncias orgânicas e
pobre em oxigênio, sobrevivem bactérias e fungos anaeróbicos (frase II). A frase III está errada, já que as comunidades
biológicas se alteram, como mostrado pelo esquema, ao longo do processo de recuperação.
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23- Alternativa A
A observação dos gráficos mostra que a espécie I, por ter sobrevivido menos tempo, é mais sensível aos poluentes,
servindo, portanto, como indicadora de poluição.
24- Alternativa C
A tabela mostra que as reservas de gás natural apresentam uma distribuição geográfica um pouco melhor que o
petróleo, excessivamente concentrado na região do Oriente Médio (64% do total), o que confirma a afirmativa I.
A menor emissão de dióxido de carbono pelo gás natural, mostrada pelo gráfico, confirma a afirmativa II.
25- Alternativa E
De acordo com os gráficos das porcentagens de reclamações de cada cidade e das medidas de combate apresentadas,
teremos:

26- Alternativa E
Um dos elementos químicos presentes no carvão mineral é o enxofre (S). Durante a combustão do carvão, ocorre
também a combustão do S, que pode ser representada pela equação: S(s) + O2(g) → SO2(g)
O dióxido de enxofre (SO2) pode reagir com o gás oxigênio segundo a equação: SO2(g) + ½ O2(g) → SO3(g)
O trióxido de enxofre (SO3), por ser um óxido de caráter ácido, ao reagir com a água forma o ácido sulfúrico.
Essa reação pode ser representada pela equação: SO3(g) + H2O(ℓ) → H2SO4(aq)
27- Alternativa A
De acordo com o gráfico, o índice de emissão de CO2 per capita dos países da união europeia se equipara ao de alguns
países emergentes como a China e México.
28- Alternativa A
O texto informa que as principais substâncias responsáveis pela chuva ácida são óxidos de nitrogênio e de enxofre (NO2
e SO2, por exemplo).
Assim, a quantidade de fontes emissoras influencia na amplitude do problema.
Esses óxidos são gasosos, estão dispersos na atmosfera e sofrem influência da circulação atmosférica, constituindo-se
num outro fator de poluição.
29- Alternativa D
Ao sequestrarem o gás carbônico, as florestas tropicais úmidas contribuem para contrabalançar a intensificação do
efeito-estufa.
30- Alternativa D
Os problemas ambientais seriam diminuídos com a remoção dos compostos orgânicos solúveis da água, antes de sua
devolução para os cursos d’água.
31- Alternativa B
A substituição de agrotóxicos por bioinseticida (controle biológico) produz menor impacto negativo sobre os recursos
hídricos de uma região. Essa prática é sugerida principalmente no cerrado brasileiro, cuja expansão provoca e continuará
provocando um grande impacto ambiental no conjunto desse intrincado bioma mundial. Porém, afirmar que a
desertificação total ocorrerá constitui-se em exercício de futurologia, de impossível comprovação técnica.
32- Alternativa B
O aquecimento global, ao alterar as condições ambientais, modifica as probabilidades de sobrevivência das espécies
que vivem no Ártico, e, portanto, poderá acarretar a redução da biodiversidade local.
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33- Alternativa E
Uma simples leitura da escala à direita do gráfico mostra que somente a atividade solar, os gases estufa e o ozônio
tiveram uma contribuição positiva e efetiva para o aumento da temperatura atmosférica.
34- Alternativa B
O texto relata que foi pedido à população que fervesse a água corrente.
Ao ser fervida, a água contaminada com benzeno ficaria livre dele, pois este é mais volátil do que a água.
35- Alternativa E
Conforme afirma o texto, a adição de um agente químico — o gás cloro — à água reduz em cerca de 50% a taxa de
reprodução da espécie invasora, diminuindo assim o efeito do desequilíbrio ecológico provocado pela água de lastro.
36- Alternativa E
O uso do xisto pirobetuminoso, cujas reservas estão concentradas na região de São Mateus do Sul, no Paraná, atingiu o
auge em meados da década de 1970, durante a chamada “crise do petróleo”, quando esse combustível teve seu preço
multiplicado no mercado internacional.
Hoje, quando o preço do petróleo volta a sofrer elevação exagerada no mercado mundial, volta-se, no Brasil, a defender
o uso de alternativas — entre as quais o óleo obtido do xisto pirobetuminoso, que, além de ser bem mais barato que o
petróleo, é menos poluente para a atmosfera.
37- Alternativa E
Pela tabela a substância que provoca redução na visibilidade na atmosfera é o SO2, sendo que em Pinheiros o seu índice
é o maior.
38- Alternativa B
Com o resfriamento do planeta e a consequente queda da temperatura, supostamente ocorreria uma nova era glacial.
Como consequência, haveria alterações no relevo do continente com o aumento das geleiras e a retração dos oceanos,
com diminuição do nível da água do mar.
39- Alternativa D
Dentre as fontes de hidrogênio citadas, a de menor impacto ambiental é a de carboidratos, pois esta é uma fonte
renovável.
40- Alternativa C
O aumento nas densidades populacionais de cianobactérias e de invertebrados bentônicos (seres que habitam a base
sólida dos ecossistemas aquáticos) é um valioso indicador biológico da deterioração da biodiversidade de lagos, rios e
represas.
41- Alternativa C
A quantidade de calor (Q) trocada por um corpo, acarretando variação de temperatura, pode ser expressa por:
Q = C . Δθ. Dessa equação, depreende-se que, para certa quantidade de calor, quanto maior a capacidade térmica do
corpo (C), menor será sua variação de temperatura.
Comentário: O “conforto térmico” não pode ser confiado somente à escolha de materiais de alta capacidade térmica.
Outros fatores, tão ou mais importantes, devem ser contemplados. A coloração do material e sua maior ou menor
capacidade de retenção de água, por exemplo, são fatores que, certamente, influenciariam no “conforto térmico”.
42- Alternativa D
A grande quantidade de poeira tóxica e sais trazidos pelo vento ocasionaram não somente a poluição da água, mas
também a salinização dos solos e da água e inúmeros problemas de saúde para a população humana habitante da região
do Mar de Aral.
43- Alternativa C
De acordo com o texto, o aumento do efeito estufa é causado pelo aumento da concentração de gás carbônico (CO2) na
atmosfera.
Sendo assim, uma alternativa viável para impedir o aumento do efeito estufa seria a redução do desmatamento, o que
ocasionaria uma maior absorção do gás carbônico pela vegetação.
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44- Alternativa B
A construção de uma usina hidrelétrica implica a inundação de vastas áreas, destruindo assim o hábitat de muitas
espécies de animais terrestres.
45- Alternativa D
De acordo com o enunciado, são encontrados na água da chuva os seguintes ácidos: H2CO3, HNO3, HNO2, H2SO4 e H2SO3.
Para uma mesma concentração desses ácidos, irão conferir maior acidez à água das chuvas os ácidos mais fortes, ou
seja, H2SO4 e HNO3.
46- Alternativa E
O acúmulo de partículas em suspensão na água dificulta a penetração de luz nesse meio, o que resulta numa diminuição
da fotossíntese, comprometendo a produtividade primária do ambiente afetado.
47- Alternativa A

48- Alternativa B
A criação dos espaços geográficos a partir das transformações do espaço natural determinaram ao longo da história
inúmeros desastres ambientais, dentre os quais o derramamento de óleo (petróleo) por navios petroleiros é apenas um
dos exemplos mais lembrados.
49- Alternativa E
O conceito de desenvolvimento sustentável foi divulgado pela ONU em 1987 num documento denominado “Nosso
Futuro Comum”, segundo o qual, conforme o próprio título revela, o desenvolvimento atual não deveria comprometer
a qualidade de vida das gerações futuras.
50- Alternativa A
A exploração do Ártico será feita essencialmente pelos cinco países que têm indiscutível soberania territorial sobre suas
águas: Rússia, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca e Noruega. O petróleo deverá ser, após a navegação comercial, a
primeira riqueza explorada na região, que sem dúvida é bem mais estável em termos geopolíticos que o Oriente Médio,
já que o grau de rivalidade entre aqueles países é baixo.
51- Alternativa D
Partindo da premissa de que existe relação entre a ação antrópica e as mudanças climáticas globais atuais, pode-se
concluir, com base nas informações veiculadas pelas charges, que as queimadas das florestas tropicais estão entre as
causas da elevação da temperatura do planeta e, consequentemente, de mudanças ambientais das regiões polares.
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52- Alternativa E
De acordo com o texto, os movimentos sociais (“… diversos luddismos”) emergiram e se expressaram por meio da
contestação à degradação do trabalho e da natureza. O desenvolvimento técnico-produtivo só aprofundou essa
questão, sem modificar a sua essência.
53- Alternativa D
O efeito estufa e as “ilhas de calor” causam o aumento da temperatura local, impondo a necessidade de maior
refrigeração, tanto em indústrias cujas máquinas devem operar em certas faixas de temperatura, quanto em residências,
a fim de garantir conforto térmico aos seus habitantes. Logo, haverá aumento do consumo de energia elétrica.
54- Alternativa C
A situação exposta no texto põe em evidência as profundas relações entre as diversas formas de vida e delas com o
ambiente em que vivem.
55- Alternativa C

56- Alternativa E

57- Alternativa E
A prática humana que segue o caminho contrário ao processo de preservação do solo é o desmatamento. Isso acontece
porque a presença de cobertura vegetal, nas áreas de encostas, diminui a intensidade da erosão pluvial e, dessa forma,
a possibilidade de ocorrência de deslizamentos, que poderiam resultar em catástrofes naturais.
58- Alternativa D
O fenômeno de ilha de calor pode ser maximizado pelo processo de impermeabilização do solo nas regiões centrais das
cidades.
A implementação de vias de circulação e de edificações insere, no ambiente, materiais que absorvem mais radiação,
como asfalto e concreto, o que contribui para a elevação da temperatura do ar.
A retirada de cobertura vegetal provoca a diminuição da umidade atmosférica, o que eleva a temperatura do ar.
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59- Alternativa B
A condição descrita no texto é típica das grandes metrópoles brasileiras, nas quais os pulmões dos habitantes
diariamente são “envenenados” por substâncias nocivas. Disso decorrem problemas de saúde, como doenças
respiratórias crônicas, que podem levar a um aumento dos índices de mortalidade e, consequentemente, a uma
diminuição da expectativa de vida.
60- Alternativa A
A chuva ácida é altamente corrosiva e afeta alguns tipos de metais, pinturas e monumentos históricos que não passaram
por tratamentos para evitar esses danos. Como ela faz parte do ciclo da água, acaba atingindo também coberturas
vegetais e lagos, provocando a morte de plantas e peixes.
No entanto, fenômenos como aquecimento global, assoreamento dos rios, enchentes e a pluviosidade irregular do
semiárido nordestino não são alterados pelo baixo pH da chuva.
61- Alternativa D
De acordo com o texto, as usinas hidrelétricas emitem CH4 em quantidades consideráveis. Esse gás contribui para o
aumento do efeito estufa. No Brasil, a participação das usinas hidrelétricas é muito significativa na matriz energética.
Portanto, sob esse aspecto, tais usinas podem ser consideradas poluidoras.
62- Alternativa A
Na digestão que ocorre no organismo do gado, há produção de CH4, substância que agrava significativamente o efeito
estufa.
63- Alternativa B
Dentre os impactos socioambientais produzidos pelas técnicas de irrigação, no caso da agricultura brasileira, destaca-se
o agravamento da poluição hídrica, causada pelo aumento de substâncias dissolvidas na água, que foram transportadas
dos solos e das lavouras, em alguns casos contaminadas por agrotóxicos.
Comentário: O gabarito oficial da prova do ENEM aponta a alternativa E como a correta. Notadamente, considerando
as técnicas de irrigação utilizadas na agricultura mundial, o redirecionamento dos cursos fluviais pode ser apontado
como um importante impacto socioambiental em diversas regiões, inclusive um dos fatores responsáveis pela seca do
mar de Aral na Ásia Central. Porém, especificamente no caso brasileiro, como enfatizado na questão, as técnicas de
irrigação causam impactos socioambientais relacionados principalmente à salinização dos solos e ao agravamento da
poluição hídrica, este último destacado pelo gabarito. Outro impacto notável no Brasil é a redução da disponibilidade
hídrica em alguns trechos dos rios, onde foi intensa a captação de água para a irrigação, não significando
necessariamente o redirecionamento (desvio) dos cursos fluviais, como destacado na alternativa indicada como correta
pelo ENEM. Seguem como referência dois artigos acadêmicos que apontam as observações mencionadas acima:
BERNARDO, S. IMPACTO AMBIENTAL DA IRRIGAÇÃO NO BRASIL.
Disponível em:
http://www.agr.feis.unesp.br/imagens/winotec_2008/winotec2008_palestras/Impacto_ambiental_da_irrigacao_no_B
rasil_Salassier_Bernardo_winotec2008.pdf.
Acesso em: 07/11/2012.
LIMA, J. E. F. W e FERREIRA, R. S. A. e CHRISTOFIDIS, D. O USO DA IRRIGAÇÃO NO BRASIL.
Disponível em: http://ag20.cnptia.embrapa.br/Repositorio/irrigacao_000fl 7vsa7f02wyiv80ispcrr5frxoq4.pdf.
Acesso em: 07/11/2012.
64- Alternativa C
Nas últimas décadas o consumo de petróleo e seus derivados tem se elevado, com destaque para o setor de transportes,
o que agrava a emissão de gases de efeito estufa, como o CO2.
Dentre os impactos ambientais gerados por esse aumento da concentração de gases estufa, estariam o aquecimento
global e o derretimento das calotas polares.
Uma possibilidade para atenuar tais impactos é o incentivo ao uso de sistemas de transporte coletivo, cuja emissão per
capita de gases de efeito estufa é menor em relação ao transporte automotivo individual.
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65- Alternativa B

66- Alternativa E
Microrganismos utilizados nos processos de biorremediação, como certas espécies de bactérias, são capazes de
transformar substâncias tóxicas, contaminantes do ambiente, em subprodutos menos tóxicos ou inócuos.
67- Alternativa A
De acordo com o mecanismo dado, o átomo de cloro presente no CFC é o responsável pela destruição do ozônio da
estratosfera.
Desse modo, a função da utilização do isobutano, butano ou propano (hidrocarbonetos) nos aerossóis é simplesmente
substituir o gás propelente que contém o elemento cloro (CFC) por outro que não o tenha (qualquer hidrocarboneto).
68- Alternativa B
As funções orgânicas presentes nas estruturas são:

As funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas são: cetona e éster.
69- Alternativa D
O para-dodecil-benzenossulfonato de sódio é um agente tensoativo sintético, popularmente conhecido como
detergente, e apresenta a seguinte fórmula estrutural:

Os hidrocarbonetos, compostos formados por carbono e hidrogênio, são apolares.
Como o detergente apresenta uma parte apolar, pode dissolver os hidrocarbonetos.
70- Alternativa B
Como no processo de incineração do PVC há liberação de HCℓ(g), esse gás deve ser borbulhado em uma solução alcalina
capaz de neutralizá-lo.
Entre as alternativas, a única que apresenta uma solução com características básicas é a B, água de cal.
2 HCℓ(g) + Ca(OH)2(aq) → CaCℓ2(aq) + 2 H2O(ℓ)
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71- Alternativa D
O texto deixa claro que animais machos e fêmeas são afetados. Assim, a alternativa D está incorreta. Todas as demais
estão corretas, conforme o texto.
72- Alternativa D
As moléculas de água com maior energia cinética escapam do líquido na forma de vapor. Assim, a energia do líquido é
reduzida, o que se reflete na diminuição de temperatura do mesmo.
73- Alternativa A
Agentes redutores quebram as ligações S — S. Assim, o enxofre é reduzido para formar grupos — SH.
74- Alternativa B
• Carvão ativado: usado no processo de adsorção.
• Sulfato de alumínio e poliacrilamida: necessários para a coagulação e floculação das partículas.
• Decantação: para sedimentar os flocos.
• Filtração: para separar os flocos formados.
75- Alternativa C
A acidez da água da chuva, decorrente da presença de ácidos como o H2SO4 e/ou HNO3, é a causadora principal da
“corrosão das estátuas”.
76- Alternativa B
A concentração de HgS, considerando 1 mol do composto e o volume de água existente na Terra, seria:
[HgS] = 1 mol/1,4 ⋅1021 L = 7,1.10−22 mol/L
Como HgS ⇌ Hg2+ + S2− , então
[Hg2+] = [S2-] = [HgS]
O produto de solubilidade Q seria:
Q= [Hg2+].[S2−] = 7,1.10−22 . 7,1⋅ 10−22 = 5,1.10−43
Como Q > Kps do HgS, este não se solubilizaria completamente.
77- Alternativa B
Do momento do acidente até pouco antes de o contaminante chegar ao ponto de monitoramento, este não detecta
alteração do pH, que permanece constante. Quando o contaminante atinge o local onde há o ponto de controle, o
mesmo acusa um aumento do pH, que se normaliza conforme o tempo passa e o contaminante segue o fluxo do rio.
78- Alternativa E
Todas as afirmações estão corretas.
79- Alternativa D
Analisando os gráficos, conseguimos extrair que as concentrações dos gases em 2000, em ppm, eram:
1,8 ppm CH4
0,31 ppm N2O
360 ppm CO2
0,0003 ppm CFC
Portanto, o gráfico Y corresponde ao CO2 e o gráfico W ao CH4.
80- Alternativa E
Pelos dados da tabela, observa-se que a concentração, em ppm, do N2O é 10 000 vezes menor que a de vapor de água.
81- Alternativa B
Segundo os dados tabelados pode-se concluir que o CO2 é o principal causador do aquecimento global, após o processo
de revolução industrial, proveniente da queima dos combustíveis fósseis.
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82- Alternativa E
De acordo com o gráfico a população localizada próxima a produção de energia (centros urbanos) contribui de forma
mais acentuada a produção de CO2 em relação aos bens de consumo dependentes de energia.
83- Alternativa D

84- Alternativa E

Energia liberada/mol de CO2 liberado
C2H5OH = 1400/2 = 700kJ/mol de CO2
CH4 = 900/1 = 900kJ/mol de CO2
CH3OH = 730/1 = 730kJ/mol de CO2
C8H18 = 5600/8 = 700kJ/mol de CO2
O pior combustível é o que apresenta menor energia liberada por mol de CO2 liberado; portanto, C2H5OH e C8H18.
85- Alternativa E
O aquecimento global do planeta, decorrente da acentuação do efeito estufa — provocado pelo aumento da taxa de
gás carbônico atmosférico —, reflete no aquecimento da temperatura das águas oceânicas, o que coloca em risco o
delicado equilíbrio existente nos recifes de coral (item I, aceitável). Os recifes de coral realmente servem de abrigo e
local de reprodução para muitas espécies de peixes, cujas populações locais serão severamente afetadas pela alteração
ambiental provocada pelas causas citadas no texto (item II, aceitável). O repovoamento dos recifes, por meio da
implantação de colônias de corais criadas em laboratório, é uma medida que pode conduzir à reconstituição desses
ambientes se acompanhado da solução das prováveis causas que levam à deterioração desses meios (item III, aceitável).
86- Alternativa E
Dos fatores citados nas alternativas, o único que não está relacionado com a formação da “ilha de calor” na capital
paulista é a concentração de bairros populares na periferia, pois estes se caracterizam pela horizontalidade e não pela
verticalização, ou seja, neles predominam as casas baixas, e não os edifícios, que barram os ventos.
87- Alternativa E
O principal fator de alteração climática no planeta com origem na atividade humana é, sem dúvida, a elevação da
temperatura média global (aumento do “efeito estufa”). Isso decorre da maior retenção de radiações de calor refletidas
pela superfície terrestre resultante do aumento crescente na concentração de CO2 atmosférico; tal fato, por sua vez, é
consequência direta da queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, o carvão e o petróleo.
88- Alternativa A
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89- Alternativa B
A intensa troca de água promovida pelas correntes marinhas entre a baía de Guanabara e o oceano realmente favorece a remoção
do metilmercúrio despejado pelas indústrias da região. No entanto, esse fato não constitui uma explicação para o acúmulo do
poluente nos tecidos das corvinas — o que invalida a alternativa A. Por outro lado, o texto deixa claro que a excreção do
metilmercúrio é de difícil ocorrência — o que torna inaceitável a alternativa C. A alternativa D não pode ser aceita como válida
porque o texto não permite supor que o intestino dos camarões é sujeito a constantes correntes de água. Com relação à alternativa
E, igualmente inaceitável, deve-se lembrar que, de acordo com o texto, o ingresso de metilmercúrio no organismo de um animal
ocorre por meio da ingestão de alimentos, e não por absorção pelas brânquias.
Por fim, sendo o metilmercúrio um poluente que apresenta efeito cumulativo nos ecossistemas, é aceitável o que se afirma na
alternativa B, pois, quanto mais camarões — que estão localizados na base das cadeias alimentares — forem ingeridos por uma
corvina ao longo de sua vida, maior será a concentração do poluente no tecido muscular do peixe.

90- Alternativa D
O fenômeno mostrado no gráfico 1 — o aumento da emissão de dióxido de carbono na atmosfera — é um dos responsáveis pelo
agravamento do “efeito estufa” e, consequentemente, pelo aquecimento global da Terra. Esse aquecimento tem provocado, entre
outros aspectos, o fenômeno destacado no gráfico 2: o aumento do nível de degelo das calotas polares. Este, por sua vez, tem
provocado, entre outros aspectos, a elevação das águas oceânicas, referida no gráfico 3. Isso significa, portanto, que existe uma
relação de causa e efeito entre os fenômenos mostrados nos três gráficos.

91- Alternativa E
O aquecimento global é um fenômeno que atinge o planeta como um todo, e não apenas a superfície terrestre.
Efetivamente, El Niño ocorre quando há uma anomalia positiva de temperatura sobre a superfície do oceano Pacífico, mas esse fato
não se tornou raro na década de 1980 — ao contrário, desde a década de 1940 as anomalias positivas na superfície oceânica
tornaram-se mais comuns. Há inúmeras correlações entre as oscilações da temperatura das superfícies oceânicas e terrestres, sendo
a mais evidente a tendência positiva ou negativa de cada década, como mostram os gráficos da questão. Os dados dos gráficos
demonstram que as oscilações são mais acentuadas nas massas terrestres, já que chegam, em vários anos, a perto de –0,6°C, quando
negativas, e até 0,9°C, quando positivas, enquanto as temperaturas das superfícies oceânicas são sempre inferiores a esses valores.

92- Alternativa C
I — Incorreta. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos.
II — Correta.
S + O2 → SO2
SO2 + O2 → SO3
SO3 + H2O → H2SO4
III — Correta. CO2 + H2O → H2CO3
ácido carbônico
pH < 7
IV — Incorreta. Carbonato de cálcio = CaCO3
V — Incorreta. O principal material sólido presente no ar visível é o carbono (carvão), em dispersão coloidal.
93- Alternativa B
Por veículo
1 dia ––––-–––– 40km
30 dias –––––––––– x
x = 1200km
1,0 litro –––––––––– 10km
x –––––––––– 1200km
x = 120L
1,0L gasolina –––––––––– 800g
120L –––––––––– x
x = 96000g = 96kg
Para 2.000.000 de veículos
1 veículo –––––––––– 96kg de gasolina
2 ⋅ 106 veículos –––––––––– x
x = 192 ⋅ 106kg
Logo, a quantidade de gasolina consumida pela frota em 30 dias é igual a 192 ⋅ 106kg.
Cálculo da quantidade de CO2 produzida:
C8H18 + 25/2 O2 → 8 CO2 + 9 H2O
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1mol –––––––––– 8mol
114g –––––––––– 8 ⋅ (44g)
192.106kg –––––– x
x = 592,8 ⋅ 106kg
1ton –––––––––– 103kg
x –––––––––– 592,8 ⋅ 106kg
x = 592,8 ⋅ 103ton = 5,9 ⋅ 105ton
94- Alternativa C
Quantidade de CO2 produzida: 5,9 ⋅ 105ton ≅ 6 ⋅ 105ton
1ton CO2 ––––––––––– 20 reais
6 ⋅ 105ton ––––––––––– x
x = 120 ⋅ 105 reais = 1,2 ⋅ 107 reais
95- Alternativa D

96- Alternativa E
1,0 g ––––––––––– 109ng
x ––––––––––– 10ng
x = 10–8g por kg de ar
10–8g Pb ––––––––––– 103g de ar
x ––––––––––– 106g de ar
x = 10–5g = 10–5ppm
97- Alternativa D
Tanto o CO2 como o N2O estão entre os quatro gases responsáveis pelo efeito estufa.
CO2 — 55%; CFCs — 24%; CH4 — 15% e N2O — 6%.
98- Alternativa C
Comentários a respeito das alternativas incorretas.
a) De acordo com o esquema, se houver uma elevação da temperatura global entre 4 °C e 5 °C, 15% a 40% da biosfera
poderão se tornar uma fonte (e não sequestradora) líquida de carbono.
b) O aumento na taxa de extinção de anfíbios ocorrerá a partir da elevação em 1ºC na temperatura global.
d) A savanização da Amazônia poderá ocorrer com aumentos na temperatura global com valores situados
aproximadamente entre 2,3 °C e 3 °C.
e) Grandes extinções no mundo todo ocorrerão com a elevação da temperatura global a partir de 4 °C.
99- Alternativa A
A ocorrência de enchentes, uma das mais sérias situações-problema referentes a perturbações ambientais, está
relacionada, entre outros aspectos, ao forte processo de impermeabilização dos solos, originado pelo asfaltamento das
ruas e avenidas e pela construção de pisos cimentados nos estacionamentos, o que dificulta a infiltração das águas da
chuva e provoca aumento do fluxo dessas águas para os rios e córregos da região.
100- Alternativa B
O combustível que apresenta o maior teor de carbono irá produzir a maior quantidade de CO2, principal responsável
pelo aumento do efeito estufa. O carvão vegetal (100% C), ao ser queimado, produz mais CO2, sendo, portanto, o
combustível que mais contribuirá, nesse caso, para o aquecimento global.
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101- Alternativa C
Analisando a situação-problema referente a perturbações ambientais nas águas oceânicas apresentada pelo texto, no
qual se destaca o fato de que cerca de 80% do entulho de plástico encontrado no mar provêm da terra e apenas 20%
são despejados por navios, conclui-se que a melhor solução para o problema seria convencer a população a não jogar
lixo plástico nos rios e nas praias.
102- Alternativa D
Confrontando os textos, observamos que se trata de interpretações opostas sobre um fenômeno ambiental, o
aquecimento global, que teria grandes repercussões geográficas. O texto I defende que o fenômeno existe e cita provas
que, segundo o autor, comprovam esse fato. O texto II contesta a existência do aquecimento global e ainda afirma que
os modelos climáticos criados para prová-lo são simplistas e falsos.
103- Alternativa D
I. Realmente, considerando que o metano é um gás de estufa 21 vezes mais potente na retenção de calor,
comparativamente ao gás carbônico, o efeito estufa poderá ser acentuado, com incremento do aquecimento global.
II. Na fotossíntese executada pelas plantas clorofiladas, o gás utilizado é o gás carbônico, o que inviabiliza a suposição.
III. O gás metano é componente do chamado gás natural. A suposta coleta, por meio da utilização de uma tecnologia
adequada, desse volume extraordinário de metano contido nos clatratos poderia resultar na sua utilização para fins
energéticos.
104- Alternativa A
Observando o diagrama, podemos concluir que os responsáveis pela emissão de óxidos de enxofre, em ordem
decrescente, são:

São causas naturais: oceanos e vulcões.
São causas antropogênicas: uso de combustíveis fósseis e uso da terra.
Assim, as afirmações são:
I. Correta
II. Correta
III. Correta
IV. Correta, lembrando-se que: trióxido de enxofre + água → ácido sulfúrico
(SO3 + H2O → H2SO4)
105- Alternativa A
A poluição hídrica é a poluição que ocorre em meio aquático, portanto, esse tipo de poluição não é gerada
exclusivamente em zonas industriais.
106- Alternativa E
I. Incorreto.
Compostos que possuem os elementos carbono, flúor e cloro.
II. Correto.
CFCs são catalisadores desse processo.
III. Correto.
109 volumes de ar ⎯⎯→ 1 volume de CFC
106 m3 de ar ⎯⎯→ x
x = 10–3 m3 de CFC ou 1L de CFC
IV. Correto.
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107- Alternativa B
I. Correto.
O elemento químico comum é o oxigênio.
II. Correto.
III. Correto.
IV. Incorreto. 2 O3 → 3 O2
Quando duas moléculas de ozônio se decompõem, formam-se três moléculas de oxigênio.
108- Alternativa E
I. Incorreto.
Ozônio, monóxido de carbono e dióxido de enxofre são gases, portanto, são poluentes do ar atmosférico.
II. Correto.
III. Incorreto.
A poluição de um lençol freático pode abranger uma grande área.
109- Alternativa e
A concentração 0,004mg/L corresponde a 4 ppb.
Como d = 1g/mL
1L → 1000mL → 1000g
1000g ––––––––– 4.10–6g
109g ––––––––– x
x = 4 ppb
Brasil: 5 ppb: está de acordo
OMS: 3 ppb: está em desacordo
110- Alternativa E
Metano (CH4) é classificado como uma substância pura e composta.
O efeito estufa é causado principalmente por uma mistura de moléculas apolares (CO2 e CH4).
A molécula de metano não apresenta um par de elétrons não compartilhado.

O efeito estufa é causado principalmente pelo dióxido de carbono, um óxido ácido.
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