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INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO

 O caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, 10 questões de conhecimentos 
gerais e 30 específicas, numeradas de 1 (um) a 40 (quarenta). Confira-o, se ele não estiver 
completo, chame o fiscal.

 Verifique seus dados no cartão de respostas e assine no espaço indicado.
 Para evitar possíveis enganos no preenchimento do cartão de respostas oficial, primeiramente 

anote  no  caderno  de  provas  as  alternativas  corretas  para,  somente  então,  proceder  ao 
preenchimento definitivo. Observe atentamente as instruções de preenchimento.

 Somente serão consideradas as questões respondidas no cartão de respostas que deverá ser 
preenchido com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

 Durante  a  prova,  não  é  permitida  a  comunicação  entre  candidatos  nem  a  utilização  de 
calculadoras, dicionários, telefone celular e de outros recursos didáticos e/ou eletrônicos, bem 
como portar armas de qualquer tipo.

IMPORTANTE

 O CARTÃO DE RESPOSTAS NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO. Portanto, somente marque a 
resposta quando você tiver certeza de que ela é a correta.

 O cartão de respostas não pode ser rasurado sob pena de anulação das respostas.
 Você deve marcar uma e apenas uma letra em cada questão objetiva no cartão de respostas. 

Devendo as demais letras ficar sem marcação.
 Não é permitido usar qualquer outro material  estranho ao caderno de prova, mesmo para 

rascunho.
 Você dispõe de até 4 (quatro)  horas para concluir  a prova,  incluindo o preenchimento do 

cartão de respostas.
 Você somente poderá se retirar da sala de prova objetiva 2 (duas) horas após o início da 

mesma.
 Ao finalizar a prova,  você deverá devolver ao fiscal este caderno de prova e o cartão de 

respostas  devidamente  assinado,  sob  pena  de  caracterização  de  sua  desistência  no 
Concurso.

 Não se esqueça de assinar a lista de presença.
 Os três  últimos  candidatos  deverão  entregar  a  respectiva  prova  e  cartão de  respostas  e 

retirar-se da sala simultaneamente.
 O gabarito das provas objetivas desse concurso será divulgado a partir das 19 horas de hoje, 

conforme prevê o edital.
 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense deseja-lhe BOA PROVA.



Leia o texto a seguir para responder as questões 1 e 2:

TEXTO 01
É proibido proibir

Quer dizer então que só Caetano Veloso tem o direito de dizer o que quiser sem 
pedir permissão?
"Eu digo não ao não. Eu digo. É proibido proibir. É proibido proibir. É proibido proibir. 
É  proibido  proibir.”  As  repetições não  são minhas.  São  de  Caetano  Veloso,  em 
música-hino contra a censura e a ditadura, em 1968. Franzino e rebelde, ele reagia 
às  vaias  no  festival  gritando:  “Os  jovens  não  entendem  nada.  Querem  matar 
amanhã o velhote inimigo que morreu ontem”.
Caetano hoje é a favor – com Chico Buarque, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Milton 
Nascimento, Djavan e Roberto Carlos – de proibir biografias sem autorização prévia 
dos biografados ou de seus herdeiros. Essa aliança entre a Tropicália e a Jovem 
Guarda quer liberar só as biografias chapa-branca. Nossa “intelligentsia” musical é 
formada por mitos enrugados e calejados por seus atos e desatinos. São músicos 
brilhantes, mas péssimos legisladores.
Claro que Caetano tem o direito de mudar de campo e querer proibir. A idade mudou 
e, com ela, a cor dos cabelos. Aumentou o tamanho da sunga e a conta no banco. 
Anda com lenço e documento. Pode mudar o pensamento. Por que não? Não seria 
o primeiro. Quem não se lembra da admiração tardia de Gláuber Rocha por Golbery 
do Couto e Silva? Depois do exílio, em 1974, antes de voltar ao Brasil,  Gláuber  
disse achar Golbery “um gênio”. Pagou por isso.
Caetano só precisa sair  do  armário.  Abraçado a Renan Calheiros e aos podres 
poderes do reacionarismo – hoje travestidos, na América Latina, de defensores do 
povo. Na Venezuela, na Argentina, no Equador, na Bolívia, o movimento é o mesmo 
de nossos compositores no Olimpo. A liberdade de expressão é relativa e tem de 
ser monitorada e pré-censurada.

(AQUINO, Ruth de. Época, 11/10/2013. Disponível em: 
<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ruth-de-aquino/noticia/2013/10/e-proibido-bproibirb.html>)

1) Assinale a alternativa que contém uma  afirmativa falsa a respeito do que se pode 
inferir com base na leitura do TEXTO 1:

A) O título do artigo remete à letra de uma música de Caetano Veloso, na qual ele 
protestava contra o regime político vigente no Brasil na década de 1960.

B) O artigo realça a coerência entre a opinião expressa hoje por Caetano Veloso e o 
seu posicionamento na época da ditadura no que tange à liberdade de expressão.

C) O texto compara o Caetano Veloso de hoje ao Caetano Veloso da década de 1960, 
levando em conta mudanças relativas à sua aparência física, situação financeira e 
posicionamento ideológico.

D) A expressão “compositores no Olimpo” retoma a expressão “‘intelligentsia’ musical” 
presente no primeiro parágrafo.

E) Ruth de Aquino utiliza, no seu artigo, palavras do próprio Caetano Veloso para se 
contrapor à posição hoje assumida por ele em relação à liberdade de expressão. 

2) Assinale a alternativa em que a mudança sugerida acarreta alteração de sentido:
A) Claro que Caetano tem o direito de mudar de campo e querer proibir.

É certo que Caetano tem o direito de mudar de campo e querer proibir.
B) Caetano só precisa sair do armário.

Caetano somente precisa sair do armário.



C) Caetano  só precisa  sair  do armário.  Abraçado a Renan Calheiros  e  aos podres 
poderes do reacionarismo – hoje travestidos, na América Latina, de defensores do 
povo.
Caetano só precisa sair  do  armário.  Abraçado a Renan Calheiros e aos podres 
poderes do reacionarismo – hoje travestidos de defensores do povo na América 
Latina.

D) Caetano hoje é a favor – com Chico Buarque, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Milton 
Nascimento, Djavan e Roberto Carlos – de proibir biografias sem autorização prévia 
dos biografados ou de seus herdeiros. 
Caetano hoje é a favor – com Chico Buarque, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Milton 
Nascimento,  Djavan  e  Roberto  Carlos  –  de  proibir  biografias  sem  autorização 
anterior dos biografados ou de seus herdeiros.

E) Depois do exílio, em 1974, antes de voltar ao Brasil, Gláuber disse achar Golbery 
“um gênio”.
Em 1974, depois do exílio, antes de voltar ao Brasil, Gláuber disse achar Golbery 
“um gênio”.

3) Os trechos abaixo  foram adaptados de um documento  de consulta  elaborado pelo 
Fórum Nacional de Educação, denominado Educação Brasileira: indicadores e desafios. 
Leia os trechos e assinale aquele em que se obedece à regência e à concordância de 
acordo com o que determina a norma padrão:

A) Portanto,  ainda  existe  uma  grande  quantidade  de  crianças  e  jovens  a  ser 
incorporada ao processo educacional  brasileiro.  Esse é o grande desafio que se 
relaciona diretamente com o financiamento da educação, pois cada nova matrícula 
exige ações em cascata, tanto em despesas de pessoal como em outros custeios e 
investimento. Novos professores e técnicos precisam ser contratados; elevam-se as 
despesas com água, luz, limpeza, vigilância, material de consumo, alimentos etc.,  
que são as despesas de outros custeios; e eleva-se a necessidade de expansão 
física e a compra de novos equipamentos, que são os recursos de investimentos.

B) A educação  nacional,  organizada  em dois  níveis  (básica  e  superior),  apresenta 
formatos  organizativos  diferenciados,  definido  pela  legislação  como  modalidades 
educativas. A LDB define como modalidades: a) educação de jovens e adultos (EJA), 
aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental 
e médio na idade própria (art. 38); b) educação profissional e tecnológica, que se 
integra  aos  diferentes  níveis  e  modalidades  de  educação  e  as  dimensões  do 
trabalho,  da  ciência  e  da  tecnologia  (art.  39);  e,  c)  educação  especial,  aos 
educandos  com  deficiência  ou  superdotação,  devendo  ser  ofertada, 
preferencialmente, na rede regular de ensino (art. 58).

C) Além dessas modalidades, outros formatos organizativos da educação e do ensino 
foram implementados pelos governos, articulados as políticas de ação afirmativa e 
inclusão,  na  perspectiva  do  combate  à  desigualdades  sociais  e  regionais,  da 
eliminação  de  preconceitos  de  origem,  raça,  gênero,  idade  e  outras  formas  de 
discriminação  e,  ao  mesmo  tempo,  fomentando  a  igualdade  de  acesso  e 
permanência, respeitando às especificidades regionais e à diversidade sociocultural 
e ambiental. 



D) Ao  abordar  alguns  indicadores  sobre  a  educação  no  Brasil,  uma  análise 
pormenorizada da situação implica na agregação de indicadores regionais, estaduais 
e municipais, que permita um refinamento analítico. Em que pese os limites desta 
análise, buscam-se fornecer alguns elementos para a problematização dos principais 
desafios da educação básica e superior. A discussão nacional requer, portanto, o 
estabelecimento de políticas, estratégias e ações, que contribuam sobre a melhoria 
da educação, articulando níveis, etapas e modalidades educacionais. 

E) Para identificar a demanda por educação básica e superior, precisamos considerar a 
relação  entre  número  de  crianças  e  jovens,  nas  idades  próprias,  e  sua 
correspondência à cada nível/etapa educacional (Tabela 2). No caso da educação de 
0 a 3 anos de idade, correspondente a creche, a ampliação de vagas deverá resultar 
da demanda das famílias e da sociedade civil organizadas. Portanto, o atendimento 
de 0 a 3 anos de idade constitui um direito da criança e das famílias, porém, não se 
insere no âmbito da educação obrigatória.

4) Questão 4 – Leia as duas charges abaixo e assinale a alternativa correta a respeito 
delas:

Charge 01

Charge 02
A) A fala do filho, na charge 1, representa uma resposta às observações de seu pai, 

produzida com base na única interpretação possível de sua fala.
B) Fica implícita, tanto na primeira quanto na segunda charge, a ocorrência de uma 

mudança, ao longo do tempo, no que diz respeito à maneira como a família vê a 
escola e suas demandas e se relaciona com ela.



C) Na  charge  2,  a  postura  das  duas  crianças  retratadas  não  contribui  para  a 
compreensão da mensagem implícita no texto.

D) Na charge 2, o único recurso para representar a passagem do tempo corresponde à 
impressão do ano no topo dos dois quadros que a compõem.

E) Na segunda charge, o pronome ESSE poderia ser utilizado em lugar do pronome 
ESTE para se referir às mesmas notas.

5) As alternativas abaixo foram adaptadas da Introdução dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio. Dentre as alternativas abaixo, escolha aquela que não 
apresenta inadequação com relação ao uso da pontuação e da acentuação, tendo em 
vista o novo acordo ortográfico:

A) A nova sociedade, decorrente da revolução tecnológica e seus desdobramentos na 
produção e na área da informação apresenta características possíveis de assegurar 
à educação uma autonomia ainda não alcançada. Isto ocorre, na medida em que o 
desenvolvimento  das  competências  cognitivas  e  culturais  exigidas  para  o  pleno 
desenvolvimento  humano  passa  a  coincidir  com o  que  se  espera  na  esfera  da 
produção. 

B) Em  contrapartida,  é  importante  compreender  que  a  aproximação  entre  as 
competências desejáveis em cada uma das dimensões sociais,  não garante uma 
homogeneização  das  oportunidades  sociais.  Há  que  considerar  a  redução  dos 
espaços  para  os  que  vão  trabalhar  em  atividades  simbólicas,  em  que  o 
conhecimento é o instrumento principal, os que vão continuar atuando em atividades 
tradicionais e, o mais grave, os que se vêem excluídos.

C) A expansão da economia pautada no conhecimento caracteriza-se também por fatos 
sociais  que comprometem os processos de solidariedade e coesão social,  quais 
sejam a exclusão e a segmentação com todas as conseqüências hoje presentes: o 
desemprego, a pobreza, a violência, a intolerância.

D) Um outro dado a considerar diz respeito à necessidade do desenvolvimento das 
competências  básicas,  tanto  para  o  exercício  da  cidadania  quanto  para  o 
desempenho de atividades profissionais.  A garantia de que todos desenvolvam e 
ampliem  suas  capacidades,  é  indispensável  para  se  combater  a  dualização  da 
sociedade que gera desigualdades cada vez maiores.

E) A centralidade do conhecimento nos processos de produção e organização da vida 
social rompe com o paradigma segundo o qual a educação seria um instrumento de 
“conformação” do futuro profissional ao mundo do trabalho. Disciplina, obediência, 
respeito restrito às regras estabelecidas, condições até então necessárias para a 
inclusão  social,  via  profissionalização,  perdem  a  relevância,  face  às  novas 
exigências colocadas pelo desenvolvimento tecnológico e social.

6) Assinale a alternativa INCORRETA.
Ao servidor é proibido:

A) Recusar fé a documentos públicos; 
B) Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro; 
C) Praticar usura sob qualquer de suas formas; 
D) Tratar com urbanidade as pessoas; 
E) Proceder de forma desidiosa.



7) Com base na Lei  11.892/08 que institui  a  Rede Federal  de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 
analise as afirmativas e marque V para as VERDADEIRAS e F para as FALSAS.
( ) Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e 
supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os Institutos Federais são 
equiparados às universidades federais. 

( ) Os Institutos Federais terão autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites de 
sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por eles 
oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior. 

( ) No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada 
exercício, deverá garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para 
ministrar cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, 
com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de 
ciências e matemática, e para a educação profissional. 

( ) No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada 
exercício, deverá garantir o mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para cursos 
de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes 
setores da economia e áreas do conhecimento. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) V V F F 
B) V F V V
C) F F V V
D) F V F F
E) V V V V

8) Assinale a alternativa CORRETA:
A) A educação profissional técnica de nível médio poderá ser desenvolvida de forma 

articulada com o ensino médio, e de forma subsequente em cursos destinados a 
quem já tenha concluído o ensino fundamental. 

B) A educação profissional técnica de nível médio articulada com o ensino médio será 
desenvolvida de forma integrada, concomitante e subsequente. 

C) Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada 
concomitante e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com 
terminalidade,  possibilitarão  a  obtenção  de  certificados  de  qualificação  para  o 
trabalho após a conclusão, com aproveitamento, de cada etapa que caracterize uma 
qualificação para o trabalho. 

D) A  educação  profissional  técnica  de  nível  médio  articulada  será  de  forma 
concomitante, quando oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja 
cursando, efetuando-se matrícula única, podendo ocorrer na mesma instituição de 
ensino ou em instituições de ensino distintas. 

E) A educação  profissional  e  tecnológica  abrangerá  além dos  cursos  de  educação 
profissional técnica de nível médio, os cursos de formação inicial e continuada ou 
qualificação profissional, e a educação de jovens e adultos.



9) Assinale a alternativa CORRETA.
Segundo as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, o currículo é organizado 
em áreas de conhecimento, a saber:

A) Linguagens, Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Ciências Humanas.
B) Línguas, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais. 
C) Língua Portuguesa e Estrangeira, Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Ciências 

Humanas.
D) Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas. 
E) Linguagens, Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Ciências 

Sociais. 

10) Com  base  no  Código  de  Ética  Profissional  do  Servidor  Público  Civil  do  Poder 
Executivo Federal, analise as afirmativas e marque V para as VERDADEIRAS e F para as  
FALSAS.

( )  A pena  aplicável  ao  servidor  público  pela  Comissão  de  Ética  é  a  de 
advertência.  
( ) É vedado ao servidor público apresentar-se embriagado no serviço ou fora 
dele habitualmente. 
( ) Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor 
público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste 
serviços  de  natureza  permanente,  temporária  ou  excepcional,  ainda  que  sem 
retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do 
poder estatal. 
( ) É vedado ao servidor público dar o seu concurso a qualquer instituição que 
atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. 
Assinale a alternativa CORRETA: 

A) F V V V 
B) F V F V
C) F F V F
D) V F V V
E) V V F V

11) Com base  nos  conceitos  de  cadeia  e  teia  alimentar,  bem como  de  população  e 
comunidade, podemos afirmar que:

A) O  conceito  de  produtor  está  associado  ao  fornecimento  de  alimento  e,  de 
consumidor, àqueles que o utilizam.

B) Capivaras,  sucuris  e  gaviões  formam  uma  comunidade;  as  sucuris  são 
consumidores primários e os gaviões consumidores secundários.

C) Capivaras  e  sucuris  do  pantanal  formam uma população e,  para  as  sucuris,  as 
capivaras são produtoras de alimento.

D) O conjunto  de  capivaras  da região  formam uma população  e  os  consumidores, 
entredevorando-se, formam uma teia alimentar.

E) A capivara, a sucuri e o gavião representam uma população e um exemplo de uma 
cadeia alimentar.



12) Os elementos e compostos químicos são vitais para os processos de vida. Quando os 
organismos vivos gastam energia, eles procedem desse modo com o objetivo de extrair  
substâncias químicas do ambiente para se manter e para usa-las por um período antes 
que eles as percam novamente. Desse modo, as atividades dos organismos influenciam 
profundamente os modelos de fluxos de matéria química.

Com relação aos ciclos biogeoquímicos, analise as seguintes afirmativas:

I  -  No  ciclo  do  oxigênio:  o  gás  oxigênio  é  produzido  durante  a  construção  de 
moléculas  orgânicas  pela  respiração  e  consumido  quando  essas  moléculas  são 
oxidadas na fotossíntese.
II  -  Desnitrificação  é  o  processo  onde  o  nitrogênio  deixa  o  solo  à  medida  que 
bactérias especializadas no solo alagadiço e nos sedimentos no fundo de lagos, 
oceanos, pântanos e brejos convertem NH e NH novamente em íons de nitrito e 
nitrato e, em seguida, em gás nitrogênio (N) e gás de óxido nitroso (NO).
III - O intemperismo de rochas fornece aproximadamente a metade do enxofre que 
escoa da terra para os rios e lagos e o restante deriva de fontes atmosféricas. 
Também as sulfobactérias liberam compostos de enxofre reduzidos, especialmente 
H2S,  de  turfeiras  submersas  e  comunidades  de  pântanos,  bem  como  de 
comunidades marinhas associadas com planícies de marés.
IV - O principal reservatório do íon fosfato na natureza são nos organismos vivos.  
Com a decomposição da matéria orgânica feita por bactérias fosfolizantes, o íon 
fosfato presente na estrutura dos seres vivos é devolvido ao solo e à água sob a 
forma inorgânica, formando outro reservatório desse nutriente na natureza.
V - No ciclo da água: a energia solar possui um papel importante, pois ela permite 
que a água em estado líquido sofra evaporação. O vapor de água, nas camadas 
mais altas e frias, condensa-se e forma nuvens que, posteriormente, precipitam-se 
na forma de chuva, e a água dessa chuva retorna ao solo formando rios, lagos, 
oceanos ou ainda se infiltrando no solo e formando os lençóis freáticos.

Assinale a alternativa correta.
A) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras.
B) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
C) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.
D) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
E) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.



13) Considere a seguinte cadeia alimentar:
Árvore  girafas  carrapatos  pássaros

Assinale a alternativa que contenha a pirâmide de números correspondente a cadeia 
alimentar acima.

A) B)

 
C) D)

E)



Ah! se o Beija-Flor pudesse falar
Autor: Valeriano Luiz da Silva

Não sou ave de cantar doces adágios
Nem sou ave de maus presságios.

Sou o símbolo da alegria e do prazer
Pois sou livre e passeio pelas flores em meu lazer

Dizem que sou o menor pássaro do mundo
E durante o dia me alimento a todo segundo,

Respeitando e observando as leis da natureza,
Enquanto o homem vai destruindo o universo com certeza.

...

14) Com base no texto responda: Para garantir a reprodução sexuada de certas espécies 
vegetais, pode-se concluir que:

A) animais utilizam plantas como fonte de fibra na dieta.
B) animais atuam como polinizadores de plantas.
C) plantas abrigam ninhos e ovos de pássaros.
D) plantas são fontes de alimentos para os animais.
E) pássaros, insetos e plantas vivem harmoniosamente.

15) Leia:
Nova ilha emergida do nada deixa atônitos os cientistas

A ilha alemã de Norderoogsand, que emergiu quase do nada em apenas 10 anos, 
surpreende os cientistas com sua ´vitalidade´ e a rápida velocidade de formação.
A ilha  se  encontra  no  Mar  do  Norte,  a  uns  24  quilômetros  do  estado  federado 
alemão  de  Schleswig-Holstein,  no  extremo  norte  do  país,  e  seu  tamanho  é 
comparável ao de 25 campos de futebol.
 “O fato de que em poucos anos se forme una nova ilha é muito impressionante”, 
disse à Express.co.uk Detlef Hansen, o especialistas chefe do Parque Nacional do 
Mar de Wadden. “Para os conservacionistas essa coisa não têm nada de ordinário”,  
acrescentou.
Apesar de sua juventude, a ilha já se converteu no lar de pelo menos 50 espécies 
diferentes  de  plantas.  Também,  ficou  popular  entre  as  aves  marinhas,  que 
aproveitam sua natureza virgem e primitiva.

Fonte: http://caminhoalternativo.wordpress.com. Acesso em: 11 out. 2013.

Qual alternativa explica o fenômeno relatado no texto? 
A) Sucessão ecológica secundária.
B) Formação de uma comunidade clímax.
C) Formação de uma colônia vegetal.
D) Formação de uma teia alimentar complexa.
E) Sucessão ecológica primária.



16) 
A IMPORTÂNCIA DA FOTOSSÍNTESE

De  uma  forma  direta,  através  das  plantas,  ou  indireta,  através  dos  animais 
herbívoros, a fotossíntese supre todas as nossas necessidades alimentares. Além 
disso, nos fornecem uma enorme quantidade de fibras e materiais de construção, 
como  a  celulose  e  a  madeira.  A cada  ano,  as  plantas  e  as  algas  através  da 
fotossíntese, convertem mais de 100 bilhões de toneladas métricas de CO2 e H2O 
em celulose e outros produtos. A energia armazenada em fontes combustíveis como 
lenha e óleos, assim como em combustíveis fósseis (carvão, petróleo, e gás natural) 
que são utilizados como fontes de energia em várias partes do mundo, também é o 
produto da fotossíntese, que ocorreu a milhões de anos atrás. A discussão em torno 
do  aquecimento  global,  causado  pelo  efeito  estufa  têm sido  um  tema  bastante 
debatido  no  mundo  atual.  Uma  vez  que  a  fotossíntese  afeta  a  composição 
atmosférica, o seu entendimento é essencial para compreendermos como o ciclo do 
carbono  e  outros  gases  afetam  o  clima  global.   A  queima  de  toneladas  de 
combustíveis fósseis todos os dias contribui para o incremento da quantidade de 
CO2  na  atmosfera.  Calcula-se  que  a  quantidade  de  energia  livre  capturada  na 
fotossíntese durante um ano é de 1017 kJ (kilojoules),  o  que corresponde a 10 
vezes a energia gasta em combustíveis fósseis (petróleo, carvão, gás natural) pela 
humanidade no mesmo período. A natureza durante milhares de anos fixou esse 
mesmo  CO2  pelo  processo  da  fotossíntese  e  agora  estamos  liberando-o  na 
atmosfera, fazendo com que haja um problema global. 

FOGAÇA, Rafaela; TUTIDA, Diogo.  "Como funciona a fotossíntese".  HowStuffWorks, 01.out.2007. Disponível em: 
<http://ciencia.hsw.uol.com.br/fotossintese2.htm>  Acessado em: 09.set.2013.

Sobre a importância da fotossíntese nos ecossistemas, podemos afirmar:

I  –  O  processo  da  fotossíntese  envolve  essencialmente  a  retirada  do  CO2  da 
atmosfera, devolvendo para a mesma o O2.
II – Toda a energia captada pelos produtores volta para o meio físico sob a forma de 
calor, e como este não pode ser usado na fotossíntese, a energia segue em sentido 
único.
III  –  As  ervas-de-passarinho  instalam-se  sobre  outras  plantas,  retirando  delas  a 
seiva, que será utilizada para a fotossíntese.
IV – A fotossíntese realizada pelos produtores, sejam elas de ambientes terrestres e 
aquáticos, fornecem alimentos tornando-os base da cadeia alimentar de ambos os 
ambientes.

Marque a alternativa que contenha todas as afirmativas verdadeiras:
A) I, III e IV.
B) II, III e IV.
C) I, II, III.
D) I e IV .
E) I, II, III, IV.



17) 
Mexilhão dourado

A introdução de espécies marinhas exóticas por meio da água do lastro dos navios 
foi identificada como uma das quatro maiores ameaças aos oceanos do mundo. As 
outras  três  ameaças  são:  fontes  terrestres  de  poluição  marinha,  exploração 
excessiva dos recursos biológicos do mar e alteração, destruição física do habitat 
marinho.
A invasão do mexilhão dourado (Bivalvia, Mollusca), considerado voraz e agressivo, 
tem provocado impactos socioeconômicos significativos em parte da população. Por 
ter grande capacidade de adaptação, não encontrar inimigos naturais em nossas 
águas e ter alto poder de reprodução – uma única fêmea coloca milhares de larvas – 
adere e se fixa a qualquer superfície dura e forma crostas que podem cobrir áreas 
extensas,  construindo  colônias  que  obstruem  completamente  tubulações,  filtros, 
sistemas  de  drenagens  e  canais  de  irrigação,  o  que  exige  interrupções  mais 
frequentes para conservação. 
Em Itaipu, o mexilhão dourado alterou a rotina de manutenção das turbinas ao fazer 
reduzir o intervalo entre as paralisações, antecipando custos de quase US$ 1 milhão 
a cada dia de paralisação do sistema. O mexilhão também se incrusta em estruturas 
portuárias,  força  mudanças  nas  práticas  de  pesca  de  populações  tradicionais  e 
prejudica o sistema de refrigeração de pequenas embarcações, não raro, fundindo 
motores.  Em  reservatórios,  eles  são  abundantes  em  locais  mais  profundos, 
colonizando preferencialmente áreas mais escondidas e sombreadas. 

Fonte: MARTINS, Maísa Lopes. Limnoperna fortunei – mexilhão dourado: atualidade e perspectivas futuras. 
http://www.cerpch.unifei.edu.br. (Modificado)

Considere as afirmativas a seguir, relacionadas com o texto acima:
I  – O mexilhão interfere na reprodução de espécies nativas e causa prejuízos e 
desequilíbrio nos ecossistemas onde se instala.
II – A ausência de predadores e parasitas para espécies exóticas pode ser a causa 
de seu sucesso nos ambientes invadidos.
III - A introdução desta espécie, o qual se alimenta por filtração, tornou-se benéfica 
para  nosso  ecossistema  aquático  porque  ele  se  tornou  o  principal  agente  de 
descontaminação ambiental.
IV -  A prevenção é importante para evitar que o mexilhão chegue a outros rios,  
causando problemas na captação de água para uso humano e para irrigação, ou 
aderindo a jaulas para piscicultura.
V – Tais mexilhões poderão se tornar fonte de alimentação da população ribeirinha.

Determine a alternativa correta:
A) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
B) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras.
C) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
D) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
E) Somente a afirmativa V é verdadeira.

http://www.cerpch.unifei.edu.br/


18) Agroecossistemas  são  ecossistemas  agrícolas  que  têm  como  objetivo  básico  a 
manipulação dos recursos naturais com vistas a otimizar a captura da energia solar e 
transferi-la para as pessoas na forma de alimentos ou fibras, tendo o homem como um 
componente  ativo,  que  organiza  e  gestiona  os  recursos  do  sistema.  Num 
agroecossistema podem estar envolvidos os elementos e/ou fatores externos às unidades 
de produção, que de uma forma ou de outra influenciam e/ou determinam a sua dinâmica 
(KOZIOSKI ; CIOCCA, 2000).

O estudo das propriedades dos agroecossistemas é de suma importância para seu 
entendimento. Sabendo-se que cinco propriedades, relacione-as corretamente de 
acordo com sua definição.

I - produtividade ( ) capacidade  de  manter  sua  produtividade 
quando exposta a um grande distúrbio.

II - estabilidade ( ) capacidade  de  manter-se  ao  longo  dos 
anos independente de oscilações externas.

III - sustentabilidade ( ) a  produção  de  determinado  produto  por 
unidade de recurso que entra numa área.

IV - equidade ( ) a manutenção da produtividade tendo em 
vista que eventos não-controláveis podem 
ocorrer.

V - autonomia ( ) a distribuição da produtividade.

Assinale a alternativa que contenha a sequencia correta:
A) I, II, III, IV, V.
B) I, V, II, III, IV.
C) III, V, I, II, IV.
D) V, IV, II, II, I.
E) III, IV, V, II, I.

19) A tecnologia da Informação verde, ou apenas TI Verde, é uma expressão que tem sido 
utilizada pelo setor de tecnologia para incorporar a preocupação com o meio ambiente e a 
sustentabilidade.  Consiste na soma de economia de energia com gestão de recursos 
desde as cadeias produtivas, e todo o ciclo que vai da extração de matéria-prima até o 
final da vida útil do equipamento, incluindo o seu descarte. Institucionalmente a TI Verde 
pode ser aplicada de três maneiras (1) no momento da aquisição observando a rotulagem 
ambiental (selos verdes); (2) aplicando métodos de computação com o uso eficiente da 
energia; e; (3) no descarte correto dos equipamentos.

Fonte: Blog Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável. http://sustentabilidade-tecnologica.blogspot.com.br/

O  texto  acima  retrata  uma  forma  de  planejar  e  aplicar  a  gestão  ambiental 
institucionalmente.  Logo,  é  possível  afirmar  que  precisamos  conhecer  as 
normativas,  bem  como,  a  legislação  ambiental  pertinente.  Com  base  nesta 
afirmativa qual a ISO que apresenta os princípios gerais da rotulagem ambiental? 

A) ISO 14001
B) ISO 14020
C) ISO 19011
D) ISO 9000
E) ISO 26000



20) A Lei  Federal  n°  11.959/09  dispõe sobre  a  Política  Nacional  de  Desenvolvimento 
Sustentável  da  Aquicultura  e  da  Pesca.  Esta  lei  estabelece  que  a  pesca,  pode  ter  
natureza comercial ou não comercial. É de natureza comercial a pesca:

A) artesanal: quando praticada diretamente por pescador amador, de forma autônoma 
ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante 
contrato  de  parceria,  desembarcado,  podendo  utilizar  embarcações  de  pequeno 
porte e médio porte, com finalidade comercial.

B) amadora:  quando  praticada  por  brasileiro  ou  estrangeiro,  com equipamentos  ou 
petrechos  previstos  em  legislação  específica,  tendo  por  finalidade  o  lazer  e  o 
desporto.

C) de subsistência: quando praticada com fins de consumo doméstico ou escambo sem 
fins de lucro e utilizando petrechos previstos em legislação específica.

D) científica:  quando  praticada  por  pessoa  física  ou  jurídica,  com  a  finalidade  de 
pesquisa científica.

E) industrial:  quando praticada por  pessoa física  ou jurídica  e  envolver  pescadores 
profissionais,  empregados  ou  em regime de  parceria  por  cotas-partes,  utilizando 
embarcações de pequeno, médio ou grande porte, com finalidade comercial.

21) De acordo com o artigo 10 da Resolução nº  237/1997,  o licenciamento ambiental 
ocorre em oito etapas, abaixo misturadas.

I - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente.
II - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico.
III  -  Análise  pelo  órgão  ambiental  competente,  integrante  do  SISNAMA ,  dos 
documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias 
técnicas, quando necessárias.
IV  -  Definição  pelo  órgão  ambiental  competente,  com  a  participação  do 
empreendedor,  dos  documentos,  projetos  e  estudos  ambientais,  necessários  ao 
início do processo de licenciamento correspondente à licença a ser requerida.
V  -  Deferimento  ou  indeferimento  do  pedido  de  licença,  dando-se  a  devida 
publicidade.
VI  -  Solicitação  de  esclarecimentos  e  complementações  pelo  órgão  ambiental 
competente,  decorrentes  de audiências  públicas,  quando couber,  podendo haver 
reiteração  da  solicitação  quando  os  esclarecimentos  e  complementações  não 
tenham sido satisfatórios.
VII  -  Solicitação  de  esclarecimentos  e  complementações  pelo  órgão  ambiental 
competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da análise dos 
documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo 
haver  a  reiteração  da  mesma  solicitação  caso  os  esclarecimentos  e 
complementações não tenham sido satisfatórios.
VIII  -  Requerimento da licença ambiental  pelo empreendedor,  acompanhado dos 
documentos,  projetos  e  estudos  ambientais  pertinentes,  dando-se  a  devida 
publicidade.

Assinale a alternativa que contenha a ordem correta das etapas do licenciamento 
ambiental.

A) IV, VIII, III, VII, I, VI, II, V.
B) I, VI, IV, III, VII, II, V, VIII.
C) I, VI, IV, III, VII, V, II, VIII.
D) IV, I, VI, VIII, III, VII, II, V.
E) VIII, IV, I, VI, III, VII, V, II.



22) Dentre os aspectos das queimadas e incêndios florestais, considere:
01 – Os incêndios contribuem com o efeito estufa.
02 – A queima da palha seca e morta traz de volta a superfície do solo, os nutrientes 
anteriormente indisponíveis em ambientes como o cerrado e a caatinga.
04 – No ar a temperatura pode chegar a 800ºC ou até mais,  mas no solo essa 
temperatura  não ultrapassa os  5  cm,  isolando os  sistemas radiculares  e  caules 
subterrâneos.
08 – Os incêndios florestais causam danos à fauna, porém os animais se protegem 
a sua maneira,  refugiando-se em áreas adjacentes, onde outrora fora devastado 
pelo fogo, são repovoadas pelas populações em fuga.
16 – As sementes impermeáveis à água são favorecidas pelo fogo, pois ele causa 
fissuras permitindo a entrada de água promovendo assim sua germinação.

Assinale a alternativa que apresenta a soma das alternativas verdadeiras:
A) 00
B) 26
C) 31
D) 05
E) 27

23) 
JARDIM DE LUXO SUSTENTA TRÁFICO DE PLANTAS

A última moda no paisagismo de luxo em São Paulo é a utilização de plantas nativas  
brasileiras,  especialmente  as  bromélias.  Para  atender  à  demanda  por  essas 
espécies,  varejistas  e  atacadistas  de  flores  estão  gerando  uma  nova  onda  de 
desmatamento em uma das reservas mais frágeis da flora do país: a Mata Atlântica. 
A feira de flores da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do 
estado de São Paulo), realizada às terças e sextas-feiras, na capital, é um exemplo 
do comércio de plantas extraídas ilegalmente da mata. O fato de estarem em um 
órgão público -  administrado pelo governo federal  -  não inibe os atacadistas de 
vender  bromélias  nativas,  que  ficam  misturadas,  nos  boxes,  às  produzidas  em 
estufas.  Os  paisagistas,  principais  fregueses,  chegam  a  comprar  lotes  de  cem 
plantas  como  a  "tigresa"  e  a  "imperial",  respectivamente  Vriesia  hieroglifa  e 
Alcantarea imperialis. Esta última é a preferida. Trata-se de uma bromélia gigante,  
que, ao florescer,  atinge até 3 m de altura. A espécie é endêmica da Serra dos 
Órgãos (Rio de Janeiro) - ou seja, é encontrada somente nessa região. 
MONTEIRO, Karla; DURAN, Sérgio. Jardim de luxo sustenta tráfico de plantas. Folha de São Paulo, 17.set.2000. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1709200001.htm> Acesso em: 01 out. 2013.

O  texto  relata  uma  transgressão  a  Legislação  Ambiental  vigente.  Assinale  a 
alternativa em que Lei que se enquadra o crime acima descrito. 

A) Na resolução da FATMA, o manejo de espécimes naturais é possível desde que o 
produtor tenha autorização do IBAMA e da FATMA.

B) Lei nº 12651/2012 diz que o manejo florestal sustentável da vegetação da Reserva 
Legal com propósito comercial depende de autorização do órgão competente que 
deverá atender a seguinte diretriz: conduzir o manejo de espécies nativas com a 
adoção de medidas que favoreçam a regeneração de espécies exóticas.

C) Na constituição Federal diz que, aquele que explorar recursos vegetais fica obrigado 
a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida 
pelo órgão competente, na forma da lei.



D) A lei de crimes ambientais proíbe a extração de qualquer espécie da mata atlântica.  
A pena para quem extrai ou vende plantas retiradas da natureza é de três meses a 
um ano de detenção e multa de R$ 100 a R$ 300 por unidade extraída. O crime é 
inafiançável.

E) Na constituição Federal diz que, as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão  aos  infratores,  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  a  sansões  penais  e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

24) Na maioria dos ecossistemas mundiais, as abelhas são os principais polinizadores 
(BIESMEIJER & SLAA,  2006).  Estudos sobre  a  ação das abelhas no meio  ambiente 
evidenciam a extraordinária contribuição desses insetos na preservação da vida vegetal e 
também na manutenção da variabilidade genética (NOGUEIRA-COUTO, 1998).

Sabemos  que  os  insetos  promovem  a  polinização,  contudo,  as  plantas 
desenvolveram  mecanismos  que  dificultam  a  autofecundação.  Com  base  nesta 
afirmativa, associe a primeira coluna com a segunda.

Coluna 1 Coluna 2
I Hercogamia ( ) Os  estames  amadurecem  primeiro  que  os 

ovários.
II Protandria ( ) Não  ocorre  germinação  do  grão  de  pólen  na 

própria flor.
III Protoginia ( ) O amadurecimento  de  estames e  ovários  em 

momentos diferentes.
IV Dicogamia ( ) Barreira física que dificulta o contato do pólen 

com o estigma da própria flor.
V Autoincompatibilidade ( ) Os  pistilos  amadurecem  primeiro  que  os 

estames.
Assinale a alternativa que contenha a sequencia correta.

A) II, V, IV, I, III.
B) III, V, I, IV, II.
C) II, IV, I, V, III.
D) III, IV, V, I, II.
E) III, V, IV, I, II.



25) Formigas (Hymenoptera: Formicidae) constituem um dos mais proeminentes grupos 
de  organismos  terrestres  em termos  de  diversidade,  abundância  relativa  e  biomassa 
animal.  As  formigas  são  tão  abundantes  no  planeta  que  interferem  na  vida  de 
praticamente todos os animais e plantas. Sobre a vegetação, as formigas podem atuar 
como predadoras e afetar fortemente a comunidade de insetos herbívoros. A presença de 
formigas  sobre  plantas  pode  tanto  afetar  negativamente  os  insetos  herbívoros  na 
folhagem através de interações antagônicas,  quanto  positivamente  ao gerar  "espaços 
livres de inimigos" para herbívoros mirmecófilos. Apesar de atuarem como predadoras e 
acarretarem efeito  negativo  na  comunidade  dos  insetos  herbívoros,  duas  famílias  de 
borboletas (Lycaenidae e Riodinidae) encontraram uma estratégia importante de se aliar a 
este inimigo natural: dando açúcar como alimento. As lagartas das espécies de borboletas 
investigadas  pelo  biólogo  Lucas  Kaminski,  em sua  pesquisa  de  doutorado,  possuem 
glândulas que produzem uma substância doce, das quais as formigas se beneficiam. De 
contrapartida,  numa relação mutualística,  as borboletas têm suas “filhas” (as lagartas) 
protegidas contra ataques de outros inimigos naturais e podem se alimentar das plantas 
ocupadas pelas formigas sem correr risco de serem atacadas.

Texto modificado KAMINSKI, Lucas Augusto; FREITAS, André Victor Lucci Borboletas liberam açúcar e têm formigas 
como aliadas. Jornal da Unicamp, p.3, Campinas, 24 maio a 6 de junho de 2010. Acesso: http://www.unicamp.br/

Utilizando como referência as interações entre as populações apresentadas no texto 
e  a  classificação  das  relações  ecológicas  apresentada  por  Odum  (2007),  qual 
alternativa contém a classificação da relação ERRADA?

A) Formigas e vegetação (+ -)
B) Formigas e insetos herbívoros    (+ -)
C) Formigas e borboletas (+ 0)
D) Larvas de borboletas e vegetação   (+ -)
E) Borboletas e plantas  (+ +)

26) São unidades de uso sustentável:
A) Refúgio da Vida Silvestre, Reserva Biológica, Parque Nacional.
B) RPPN, Floresta Nacional, Reserva Extrativista.
C) RPPN, Parque Nacional, Reserva Extrativista.
D) Reserva de Desenvolvimento Sustentável, RPPN, Parque Nacional.
E) Monumento Natural, Floresta Nacional, Reserva de Fauna.

27) Reserva legal é definida como:
A) área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,  com a função de 

assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel 
rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a 
conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e 
da flora nativa

B) área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar  os  recursos  hídricos,  a  paisagem,  a  estabilidade  geológica  e  a 
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 
bem-estar das populações humanas

C) área dotada de atributos naturais, estéticos e culturais importantes para a qualidade 
de vida e o bem-estar das populações humanas. Geralmente, é uma área extensa, 
com o objeitvo de proteger a diversidade biológica, ordenar o processo de ocupação 
humana e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais



D) área destinada à preservação dos ecossistemas naturais e sítios de beleza cênica. 
Local que possibilita uma maior interação entre o visitante e a natureza, pois permite 
o  desenvolvimento  de  atividades  recreativas,  educativas  e  de  interpretação 
ambiental, além de permitir a realização de pesquisas científicas.

E) área natural utilizada por populações extrativistas tradicionais onde exercem suas 
atividades baseadas no extrativismo, na agricultura de subsistência e na criação de 
animais de pequeno porte,  assegurando o uso sustentável  dos recursos naturais 
existentes. Permite visitação pública e pesquisa científica.

28) A Política Nacional  do Meio Ambiente tem por  objetivo a preservação,  melhoria  e 
recuperação  da  qualidade  ambiental  propícia  à  vida,  visando  assegurar,  no  País,  
condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à 
proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios, EXCETO:

A) educação  ambiental  no  ensino  básico  e  comunidade  a  fim  de  capacitá-la  para 
participação ativa na defesa do meio ambiente.

B) racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar.
C) proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas.
D) recuperação de áreas degradadas.
E) planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais.

29) A flora do Cerrado está entre as mais ricas dentre as savanas mundiais. O número 
estimado entre vegetais, animais e microbiota deve ser superior a soma de 160 mil taxa, 
sendo o número de espécies de plantas vasculares próximo de 12 mil. Em função dessa 
elevada biodiversidade e sob ameaça pela ocupação desordenada que já converteu mais 
de 80% da vegetação natural em paisagens antropizadas, o Bioma entrou para a lista dos 
25 hotspots mundiais para a conservação biológica.

Fonte: OTONI, T.J.O. et al. Análise de diversidade florística dentro e entre três áreas de cerrado s.s. na região central e 
norte de Minas Gerais. Anais.: XIII Encontro Latino Americano de Iniciação Científica, 2011.

Considerando  as  características  das  plantas  vasculares,  assinale  a  alternativa 
correta.

A) Todas as fanerógamas apresentam estruturas reprodutoras visíveis chamadas de 
flores constituídas genericamente por pedúnculo floral, sépalas, pétalas, gineceu e 
androceu.

B) As licopodíneas, os antóceros e as pteridófitas, evolutivamente, são as primeiras 
plantas vasculares.

C) Protalo,  grão  de  pólen,  estames  e  cotilédones  são  estruturas  presentes 
respectivamente em samambaias, gimnospermas, angiospermas e briófitas.

D) Nas  angiospermas  há  heterosporia  uma  vez  que  produzem  micrósporos  e 
megásporos. Situação idêntica é observada nas gimnospermas.

E) O sistema radicular fasciculado e os feixes vasculares dispostos em forma de anel 
estão  presentes  nas  angiospermas  mais  exatamente  no  grupo  das 
monocotiledôneas.



30) A rotação de culturas é definida como sendo a alternância ordenada de diferentes 
culturas, em determinado espaço de tempo (ciclo), na mesma área e na mesma estação 
do ano.  A sucessão de culturas é definida como o ordenamento de duas culturas na 
mesma área agrícola por tempo indeterminado, cada uma cultivada em uma estação do 
ano.

Apesar de muito antiga a rotação de culturas não tem conseguido aderir grande 
número de praticantes, principalmente nos países subdesenvolvidos, inclusive no 
Brasil.
No  quadro  abaixo  há  vantagens  e  desvantagens  dessa  atividade.  Assinale  a 
alternativa que NÃO condiz com as características dessa técnica.

VANTAGENS DESVANTAGENS

A)
mantém ou até aumenta o rendimento do 
solo

extremamente dependente do 
clima

B) menos dependente das oscilações de 
mercado

exige épocas de abandono para
descanso

C) mão-de-obra mais fácil de especializar sujeita a crises econômicas

D)
Um ciclo completo pode ser realizado, em 
média, no período de 1 ano

dificuldade de créditos para 
culturas de menor expressão

E) controle de pestes e pragas planejamento mais difícil

31) O  conceito  de  desenvolvimento  sustentável  é  normalmente  definido  como  o 
desenvolvimento  capaz  de  satisfazer  as  necessidades  da  geração  atual,  sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem as suas próprias. Significa 
possibilitar  um equilíbrio  entre  a  satisfação  das  necessidades  humanas  e  a  proteção 
ambiental. 

O desenho abaixo representa o tripé da sustentabilidade e a intersecção entre eles 
(área rasurada) corresponde ao equilíbrio sustentável.

A busca da sustentabilidade perpassa pelo equilíbrio entre eixos. Tais componentes, 
representados pelos números 1, 2 e 3, correspondem respectivamente a:

A) Suportável, Viável, Equitativo.
B) Suportável, Equitativo, Viável.



C) Equitativo, Viável, Suportável.
D) Equitativo, Suportável, Viável.
E) Viável, Suportável, Equitativo.

32) Uma das principais ameaças à estabilidade de uma população é a fragmentação de 
seu  habitat  em  pequenas  manchas.  Isso  está  acontecendo  no  mundo  todo  com  a 
mudança nos padrões humanos de uso da terra As consequências da fragmentação de 
habitat em pequenas manchas torna importantes os efeitos de movimento de indivíduos e 
da estrutura do habitat sobre a dinâmica populacional (RICKLEF, 2008). As alterações no 
tamanho  de  uma  população  sempre  determinam  alterações  em  outras  que  com  ela 
coexistem, provocando desequilíbrios ecológicos, podendo levar à sua extinção.

Assinale  a  alternativa  que  possui  uma  estratégia  eficaz  na  conservação  e 
preservação da dinâmica populacional?

A) captura  dos  indivíduos  ameaçados  para  transporta-los  a  uma  unidade  de 
conservação.

B) eliminar os predadores para evitar a extinção da espécie.
C) criação de corredores ecológicos.
D) introdução de novos indivíduos da mesma espécie.
E) eliminar as pessoas da região para que reestabeleça a floresta natural.

33) Logística reversa é definida como:
A) instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto 

de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 
resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 
outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.

B) destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a 
recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas [...], 
entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo 
a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 
ambientais adversos;

C) conjunto  de  ações  exercidas,  direta  ou  indiretamente,  nas  etapas  de  coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo 
com plano  municipal  de  gestão  integrada  de  resíduos  sólidos  ou  com plano  de 
gerenciamento de resíduos sólidos,

D) conjunto  de  atribuições  individualizadas  e  encadeadas  dos  fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos 
serviços  públicos  de  limpeza  urbana  e  de  manejo  dos  resíduos  sólidos,  para 
minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir 
os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo 
de vida dos produtos.

E) processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas 
propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em 
insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos 
pelos órgãos competentes.



34) As adaptações florais que facilitam a polinização pelo vento são:
A) corolas grandes e estiletes longos.
B) filetes longos e grande produção de pólen.
C) estigmas pequenos e pétalas coloridas.
D) pequena produção de pólen e glândulas odoríferas.
E) pétalas coloridas e glândulas odoríferas.

35) As afirmativas abaixo dizem a respeito de avaliação do biomonitoramento,  EXCETO 
para:

A) Um bom indicador biológico deve apresentar baixa mobilidade e longo ciclo de vida.
B) Macroinvertebrados  bentônicos  são  amplamente  utilizados  em  biomonitoramento 

porque são ubíquos,  podendo responder a perturbações em todos os ambientes 
aquáticos e em todos os períodos.

C) O  Biomonitoramento  é  um  exemplo  de  ferramenta  tipo  “bottom  up”,  ou  seja, 
experimentação em sistemas simples com subsequente extrapolação para sistemas 
mais complexos.

D) No  biomonitoramento  a  qualidade  de  água  é  determinada  pelas  alterações  das 
comunidades nos sistemas ecológicos, através de sua diversidade e abundância.

E) Avaliação  do  efeito  sinérgico  das  alterações  antropogênicas  ocorridas  na  bacia 
hidrográfica.

36) Associe a primeira coluna de acordo com a segunda.
I - Análise do Impacto Ambiental (A)  É  um  dos  instrumentos  de  sua  Política  Nacional  do  Meio 

Ambiente  e  foi  regulamentada  para  a  análise  da  viabilidade 
ambiental de empreendimentos (obras ou atividades).

II - Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA)

(B) documento que apresenta os resultados dos estudo técnicos e 
científicos de avaliação de impacto ambiental, constituindo-se como 
documento  do  processo  de  avaliação  de  impacto  ambiental, 
devendo esclarecer todos os elementos da proposta, de forma que 
possa ser divulgado e apreciado.

III - Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA)

(C)  é  um  dos  elementos  do  processo  de  avaliação  de  impacto 
ambiental.  Trata-se  de  execução,  por  equipe  multidisciplinar,  das 
tarefas técnicas e científicas destinadas a analisar, sistematicamente, 
as consequências da implantação de um projeto no meio ambiente, 
por de métodos e técnicas de previsão dos impactos ambientais.

Assinale a alternativa que apresenta associação correta entre as colunas:
A) I-A, II-B, III-C
B) I-C, II-B, III-A
C) I-B, II-C, III-A
D) I-B, II-A, III-C
E) I-A, II-C, III-B



37) A indústria química é a maior responsável pela dispersão de substâncias tóxicas no 
meio ambiente e torna-se urgente e necessário promover mudanças na forma de tratar os 
problemas  ambientais.  Porém  o  principal  problema  e  a  absorção  e  retenção  destas 
substâncias químicas no organismo o quais causam inúmeros problemas fisiológicos.

Dadas  as  afirmativas  abaixo  e   baseados  nas  informações  dadas  Marque  a 
alternativa INCORRETA:

A) De acordo com a charge, o veneno lançado no ambiente, por ser biodegradável,  
permitirá maior acúmulo nas cadeias alimentares.

B) Na cadeia alimentar representada na charge, a energia se acumula ao longo de 
quatro níveis tróficos; o homem o de consumidor terciário e o inseto representa o 
papel de produtor.

C) A charge retrata um fenômeno bastante conhecido em ecologia: a bioacumulação. 
Uma  característica  marcante  desse  processo  é  o  aumento  da  concentração  à 
medida que afastamos da base de uma cadeia alimentar.

D) Por possuir a pele nua e glandular, sem qualquer proteção em seu corpo, a rã é o 
animal mais afetado pelo poluente atmosférico nessa cadeia alimentar.

E) De acordo com as informações contidas na charge, pode-se concluir que o maior 
prejudicado será o homem, pois e ele que acumulará maior quantidade de veneno.

38) Sobre poluição, assinale o que for correto. 
01) A poluição resulta do ato de introduzir no meio ambiente fatores químicos ou  
físicos em níveis que comprometem o equilíbrio dos ecossistemas. 
02)  Óxidos  de  enxofre,  nitratos,  esgoto  doméstico  e  defensivos  agrícolas  são 
poluentes da água. 
04) A análise quanto à variação e quantificação de coliformes fecais é um importante 
indicador do grau de poluição da água por esgotos domésticos.
08)  Fosfatos,  monóxido  e  dióxido  de  carbono,  hidrocarbonetos  e  ozônio  são 
poluentes do ar.
16) Os metais pesados não possuem nenhuma função dentro dos organismos e a 
sua acumulação pode provocar graves doenças, sobretudo nos mamíferos.. Entre 
eles figuram o ferro, o cromo, o cádmio, o mercúrio e o chumbo. Todos eles são 
poluentes do solo. 
32) O monóxido de carbono, conhecido como gás carbônico, é um dos produtos da 
respiração celular aeróbia. Presente no ar atmosférico numa concentração de cerca 
de 0,03%, ele é necessário para o processo da fotossíntese.
64) O impacto ambiental, causado pela emissão de esgotos domésticos nos rios, 
desencadeia o fenômeno da eutrofização, consequência de poluição orgânica, mas 
a eutrofização também pode ser natural, resultante de uma sucessão ecológica em 
um rio ou lago

A soma das afirmativas corretas é?
A) 69
B) 12



C) 96
D) 21
E) 112

39) O  gráfico  apresenta  quatro  tipos  de  curvas,  e  afirmou-se  que  cada  uma  delas 
representaria uma situação da ecologia.

I.  A curva 1 representaria a variação do número de produtores em um ambiente 
depois que houve a diminuição do número de consumidores primários.
II. A curva 2 representaria a variação do número de indivíduos que colonizaram uma 
área durante uma sucessão ecológica primária.
III. A curva 3 representaria a variação da quantidade de energia ao se observar uma 
cadeia alimentar com diversos níveis tróficos.
IV. A curva 4 representaria uma população na qual foi beneficiada pela proibição de  
caça e eliminação de predadores.

É correto o que se afirma, apenas, em:
A) II e III.
B) I e IV.
C) I.
D) II e IV.
E) II.



40) As florestas cobrem cerca de 30% da superfície terrestre. É nas florestas e noutros 
cobertos vegetais que se realiza a fotossíntese da qual depende a vida: produção de 
oxigênio a partir do dióxido de carbono. Elas são depositárias de dois quintos de todo o 
carbono armazenado nos ecossistemas terrestres, sendo consideradas como “pulmões 
do mundo” ou “sumidouros de carbono”.
Além  da  indispensável  função  fotossintética,  as  florestas  desempenham  papéis 
extremamente relevantes, quer a nível ecológico, quer econômico e mesmo social. Entre  
inúmeras funções destacam-se: fonte de bens como madeiras, combustíveis, alimentos e 
matérias-primas (ex. resina, celulose, cortiça, frutos, bagas); proteção do solo contra e 
erosão,  de  controle  do  ciclo  e  da  qualidade  da  água;  concentram  a  maior  parte  da 
biodiversidade terrestre, nomeadamente, de espécies vegetais e animais; além de ter um 
elevado valor paisagístico e recreativo.

Texto extraído e modificado do Portal do Ambiente e do Cidadão. Sobre a importância das florestas… Fonte: 
http://ambiente.maiadigital.pt

Associe  corretamente  as  principais  formações  vegetais  brasileiras  –  nomes 
populares (coluna 1) com a classificação fitogeográfica universal (coluna 2). 

Assinale a alternativa que contem a associação correta.
A) I-C; II-B; III-F; IV-D; V-G; VI-E; VII-A.
B) I-A; II-B; III-D; IV-F; V-E; VI-C; VII-G.
C) I-C; II-F; III-D; IV-A; V-E; VI-G; VII-B.
D) I-C; II-D; III-B; IV-A; V-E; VI-G; VII-F.
E) I-E; II-A; III-D; IV-F; V-G; VI-C; VII-B.

COLUNA 1 COLUNA 2

I - Floresta Amazônica A – Campinarama

II - Caatinga do sertão árido B – Estepe

III – Cerrado C - Floresta Ombrófila Densa

IV - Caatinga da Amazônia D – Savana

V - Mata de Araucárias E - Floresta Ombrófila Mista

VI - Mata atlântica do interior F - Savana-Estépica

VII - Campos do Sul G - Floresta Estacional Semidecidual


