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 UNESP 2013 – 1ª Fase (Questões 43 a 48) 
 
1. (Questão 43) 
 

 
 
A análise da ação e do diálogo das personagens demonstram que 
a) não existe legislação brasileira específica para a conservação das florestas nas propriedades 
privadas. 
b) a economia verde impede a implantação de modelos econômicos ligados ao desenvolvimento 
sustentável. 
c) a implantação de áreas de reflorestamento sem fins econômicos é um processo inócuo para a 
solução do quadro de degradação ambiental. 
d) a conservação das florestas favorece a implantação de modelos econômicos sem 
sustentabilidade. 
e) a destruição das florestas reflete a tendência antagônica entre o crescimento econômico e a 
conservação ambiental. 
 
 
2. (Questão 44) Leia a descrição de quatro grandes tipos climáticos do Brasil e, em seguida, 
examine o mapa, que representa a divisão regional do país em grandes tipos climáticos. 
 
1. Chuvas entre 2000 e 3 000 mm e elevadas temperaturas durante todo o ano, com médias de 

26ºC. 
2. Regular distribuição das chuvas durante o ano e temperaturas mais amenas, com médias 
inferiores a 18ºC e esporádica queda de neve. 
3. Chuvas escassas e irregulares, com precipitações médias de 500 a 700 mm, e temperaturas 
elevadas, com médias de 28ºC. 
4. Duas estações bem marcantes: uma chuvosa e quente, com 1 200 mm de precipitação e 
médias térmicas de 24ºC, e outra seca e fria, com 200 mm de chuvas e 17ºC de média térmica. 
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Assinale a alternativa que contém a correta associação entre a descrição climática e sua área de 
ocorrência. 
a) 1D; 2B; 3A; 4C. 
b) 1C; 2A; 3B; 4D. 
c) 1B; 2D; 3C; 4A. 
d) 1A; 2C; 3D; 4B. 
e) 1C; 2B; 3D; 4A. 
 
 
3. (Questão 45) Analise os mapas. 
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Considerando as escalas utilizadas nos mapas, é correto afirmar que 
a) o mapa 1 favorece maior detalhamento do terreno do que o mapa 2. 
b) o mapa 2 abrange uma área menor do que o mapa 1. 
c) assemelham-se, pois nos dois casos foi utilizada uma pequena escala. 
d) retratam períodos diferentes de uma mesma localidade. 
e) ambos os mapas apresentam o mesmo nível de detalhe. 
 
 
4. (Questão 46) As manchetes de jornal de junho de 2012 enfatizaram a Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. A Rio+20, como ficou conhecida, tinha o desafio de 
dar continuidade à conscientização global que teve início na Rio 92. As diretrizes propostas por 
essas conferências têm por finalidade o desenvolvimento sustentável, o qual se refere a um 
modelo de 
a) consumo que vise atender às necessidades das gerações presentes, sem comprometer o 
atendimento às necessidades das gerações futuras. 
b) desenvolvimento social e econômico que objetive a satisfação financeira e cultural da 
sociedade. 
c) consumo excessivo dos recursos naturais, com vistas à preservação, para as gerações futuras, 
das espécies animais em extinção. 
d) desenvolvimento global que disponha dos recursos naturais para suprir as necessidades da 
geração atual. 
e) desenvolvimento global que incorpore e priorize os aspectos do desenvolvimento econômico. 
 
 
5. (Questão 47) O fenômeno dos “rios voadores” 
“Rios voadores” são cursos de água atmosféricos, invisíveis, que passam por cima de nossas 
cabeças transportando umidade e vapor de água da bacia Amazônica para outras regiões do 
Brasil. A floresta Amazônica funciona como uma bomba d’água. Ela “puxa” para dentro do 
continente umidade evaporada do oceano Atlântico que, ao seguir terra adentro, cai como chuva 
sobre a floresta. Pela ação da evapotranspiração da floresta, as árvores e o solo devolvem a água 
da chuva para a atmosfera na forma de vapor de água, que volta a cair novamente como chuva 
mais adiante. O Projeto Rios Voadores busca entender mais sobre a evapotranspiração da 
floresta Amazônica e a importante contribuição da umidade gerada por ela no regime de chuvas 
do Brasil. 
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A partir da leitura do texto e da observação do mapa, é correto afirmar que, no Brasil, 
a) cada vez mais, a floresta é substituída por agricultura ou pastagem, procedimento que promove 
o desenvolvimento econômico, sem influenciar, significativamente, o clima na América do Sul. 
b) os recursos hídricos são abundantes e os regimes fluviais não serão alterados, apesar das 
mudanças climáticas que ameaçam modificar o regime de chuvas na América do Sul. 
c) o atual desenvolvimento da Amazônia não afeta o sistema hidrológico, devido à aplicação de 
medidas rigorosas contra o desmatamento e danos à biodiversidade da floresta. 
d) os mecanismos climatológicos devem ser considerados na avaliação dos riscos decorrentes de 
ações como o desmatamento, as queimadas, a abertura de novas fronteiras agrícolas e a 
liberação dos gases do efeito estufa. 
e) a circulação atmosférica é dominada por massas de ar carregadas de umidade que, 
encontrando a barreira natural formada pelos Andes, precipitam-se na encosta leste, alimentando 
as bacias hidrográficas do país. 
 
 
6. (Questão 48) Analise os gráficos. 
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Com base nas informações fornecidas e em conhecimentos sobre a dinâmica do lixo sólido no 
Brasil, é correto afirmar que a coleta seletiva 
a) mais do que dobrou de 2006 a 2008, devido ao surgimento de usinas de compostagem, sendo 
as regiões Sul e Norte as mais atendidas em 2010. 
b) dobrou de 2004 a 2006, devido ao crescimento de cooperativas de catadores de lixo, sendo as 
regiões Sudeste e Centro-Oeste as mais atendidas em 2010. 
c) mais do que quintuplicou de 1994 a 2010, devido à possibilidade de reciclagem de vários 
materiais, sendo as regiões Sul e Sudeste as mais atendidas em 2010. 
d) triplicou de 1994 a 1999, devido à rígida Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), sendo 
as regiões Sul e Sudeste as mais atendidas em 2010. 
e) dobrou de 1994 a 2004, devido à instalação de cooperativas de reciclagem, sendo as regiões 
Sul e Nordeste as mais atendidas em 2010. 


