
1- O que é o assoreamento? 

a)Depósito de sedimentos ou lixo no fundo dos rios 

b)Retirada de sedimentos ou lixo do fundo dos rios 
c)Retirada de água dos rios 

2- Qual desses impactos é provocado pela chuva ácida? 

a) Corrosão de estruturas metálicas, como monumentos 

b) Feridas na pele 

c) Problemas respiratórios 
 

3- A chuva ácida causa algum dano direto? 

a) Não, problemas respiratórios são indiretos 
b) Não, a acidez da chuva não nos causa mal diretamente 

c) Sim, pois causa feridas na pele 

 

4- Qual das opções não representa uma causa do 
fenômeno Ilha de Calor? 

a) Retirada da vegetação 

b) Asfaltamento de estradas 
c) Alta incidência de raios solares 

 

5- O que é preciso para a chuva ser considerada ácida? 

a) Liberação de poluentes atmosféricos pelas indústrias 
b) Que cause feridas na pele 

c) Possuir coloração e cheiros mais fortes 

 
6- Qual é a gravidade da inversão térmica? 

a) Poluição não dissipada 

b) Frio intenso 
c) Falta de visibilidade 

 

7- Como a agricultura pode contaminar a água? 

a) Através do uso de agrotóxicos 
b) Por conta de raízes profundas 

c) Devido a intensa presença de matéria orgânica 

 
8- Qual desses é um problema decorrente do degelo das 

calotas polares? 

a) Perda de água potável 

b) Calor intenso na região 
c) Prejuízo ao turismo 

 

9- É considerado um impacto ambiental urbano: 
a) Lixiviação 

b) Voçorocas 

c) Ilhas de Calor 
 

10- Um impacto ambiental consequente do uso de 

agrotóxicos é: 

a) Contaminação de corpos hídricos em sub superfície 
b) Ilhas de Calor 

c) Inversão térmica 

 

11- O que é efeito estufa? 

a) Fenômeno causado pela poluição humana que facilita o 
aquecimento global 

b) Fenômeno natural de aquecimento térmico da terra que 

possibilita a manutenção da temperatura ideal para a vida 
c) Impacto ambiental causado pelas indústrias 

siderúrgicas e carros que não utilizam biodiesel 

 
12- O que é inversão térmica? 

a) É quando uma corrente de ar frio fica impedido de 

descer por uma camada de ar mais quente e menos densa 

b) É quando uma massa de ar mais quente encontra uma 
barreira orográfica podendo causar precipitação 

c) É quando uma corrente de ar quente mais densa não 

consegue subir por uma corrente de ar mais fria e menos 
densa 

 

13- Uma consequência negativa que o desmatamento da 
Amazônia pode causar é: 

a) Desertificação em diversas regiões 

b) Poluição hídrica 

c) Ausência de oxigênio 
 

Gabarito 

1- a 
2- a 

3- b 

4- c 

5- a 
6- a 

7- a 

8- a 
9- c 

10- a 

11- b 
12- a 

13- a 
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