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1) Com relação às interferências do homem na natureza, analise as afirmativas abaixo: 

1. A espécie humana contribui para o aumento do efeito estufa, que é um fenômeno natural 

onde a luz do sol passa por certos gases atmosféricos, como o dióxido de carbono, o CFC, 

o metano e o gás carbônico, porém parte do calor que deveria ser devolvida à atmosfera 

fica presa, acarretando o aumento térmico do ambiente. 

2. O desmatamento de encostas de morros pode provocar o fenômeno da erosão do solo, 

que é o processo pelo qual a camada superficial ou partes do solo são retiradas pelo 

impacto de gotas de chuva, ventos e ondas, e são transportadas e depositadas em outro 

lugar. Inicia-se como erosão laminar e pode até atingir o grau de voçoroca. 

3. A Síndrome da China é o nome dado a um acidente nuclear que foi gerado com o 

derretimento incontrolado de um reator atômico. 

Nesse acidente, a quantidade de calor foi tão grande que causou o derretimento do solo 

desde os Estados Unidos até a China. 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1. 

b. ( ) É correta apenas a afirmativa 3. 

c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. 

d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. 

e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3. 

 

 

2) São atividades consideradas como problemas ambientais, EXCETO 

a) o desmatamento,  

b) o depósito e disposição de lixo em locais inadequados,  

c) a caça e a pesca predatórias, o desperdício de alimentos e de recursos naturais, 

d) má conservação dos patrimônios históricos 
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