
  
 
 

EXAME DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS  
À MATRÍCULA NA 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO 

- TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE -  
 
 

PROVAS DE MATEMÁTICA E CONHECIMENTOS GERAIS – 2011 
 
 

UNIDADE ESCOLAR SÃO CRISTÓVÃO III 
 

 

 

NOME DO(A) CANDIDATO(A): .…............................................................................. 

.............................................................................................................................. 
 
 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO: ....................................................... 
 
 

                      Rio de Janeiro, 24 de outubro  de 2010 
                                    

 

 

 

DADOS A SEREM PREENCHIDOS PELAS BANCAS EXAMINADORAS : 
 

 
MATEMÁTICA  
 
 
GRAU OBTIDO 
 
 
RUBRICA DOS EXAMINADORES : 

 
............................................................ 
 

............................................................ 
 

............................................................ 

 
  CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
  GRAU OBTIDO 
 

 
  RUBRICA DOS EXAMINADORES : 

  
............................................................ 
 

............................................................ 
 

............................................................ 

 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
COLÉGIO PEDRO II 
DIREÇÃO-GERAL  
DIRETORIA DE ENSINO 



  
 
 
 
QUESTAO 1 

 
 
 

(VALOR: 0,75) 

Observe o esquema a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seu respeito, podemos afirmar que: 

a) os elementos químicos não se perdem e 
são constantemente reciclados, 
constituindo tanto a matéria orgânica 
quanto a inorgânica. 

b) toda a energia captada pelos produtores 
volta ao meio físico sob a forma de calor, 
sendo posteriormente utilizada na 
fotossíntese. 

c) os processos que levam à transformação 
da matéria inorgânica em matéria orgânica, 
e vice-versa, podem ser caracterizados 
como fenômenos físicos. 

d) a energia luminosa é utilizada diretamente 
pelos animais e posteriormente transferida 
aos demais níveis tróficos. 

 

Utilize o texto a seguir para responder às questões  2 e 3. 

Em reportagem publicada na Revista Época de setembro de 2010, noticiou-se o fato de um 
agricultor, dono de uma propriedade que contém dez nascentes de águas que se juntam a rios e 
abastecem parte da cidade de São Paulo, receber cerca de R$ 1.300,00 por mês, da prefeitura, 
para manter suas águas livres de poluição. Esse tipo de “recompensa” é um pagamento por 
serviços ecológicos, que está se difundindo por vários países do mundo. 

 

 
QUESTAO 2 (VALOR: 0,75) 

Algumas propriedades da água a tornam fundamental para os seres vivos. Sobre essas 
propriedades, é correto afirmar que a água: 

a) é uma molécula rica em carbono, sendo utilizada na alimentação como a principal fonte deste 
elemento. 

b) é um solvente universal, participando do transporte de várias substâncias dentro dos 
organismos. 

c) é a principal reserva energética encontrada em vegetais, sendo inclusive um dos produtos da 
fotossíntese. 

d) possui bastante afinidade com os lipídios, auxiliando sua entrada nas células, por ser uma 
molécula apolar. 

 

 

 
 
 
 
   
                    
 
 

Energia 
luminosa 

Energia (como calor, 
principalmente) 

Matéria 
orgânica 

Matéria 
inorgânica 

BIOSFERA 
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QUESTAO 3 

 
 
 

(VALOR: 0,75) 

A preocupação da prefeitura de São Paulo em evitar a poluição da água se justifica, pois: 

a) a água poluída pode agir como fonte transmissora de doenças tais como o cólera e a 
disenteria. 

b) a prefeitura fará uma grande economia, já que não precisará fazer o tratamento da água 
dessas nascentes. 

c) essa medida levará a um aumento do fluxo de água das nascentes, aumentando assim a 
oferta de água para a população.  

d) o mosquito da dengue precisa de água poluída para seus ovos, e a limpeza das nascentes 
evita uma epidemia de dengue. 

 

 
QUESTAO 4 (VALOR: 0,75) 

As enchentes são calamidades, naturais ou não, que ocorrem quando um leito natural recebe um 
volume de água superior ao que pode comportar, resultando em transbordamentos. Podem 
ocorrer em lagos, rios, córregos, mares e oceanos devido a chuvas fortes e contínuas. Em áreas 
rurais ocorrem com menor frequência, pois o solo e a vegetação se comprometem a fazer a 
retirada da água pela absorção da mesma provocando menores prejuízos. Já nas áreas urbanas 
ocorrem com maior frequência e força, trazendo grandes prejuízos. Como nessas áreas é 
intensificada por fatores devidos à interferência humana no ambiente, deixa assim de ser uma 
calamidade natural.  

Fonte: modificado de  http://www.brasilescola.com 

 

 
Foto: Diário do Grande ABC, J.B. Ferreira, em 12/01/1997 

De acordo com o exposto, assinale a única alternativa correta em relação à causa das enchentes. 

a) A erosão das margens dos rios, apesar de contribuírem com o seu assoreamento, não está 
relacionada às enchentes nas áreas rurais. 

b) As enchentes são provocadas pela poluição atmosférica, que aumenta a intensidade de 
chuvas, pois as nuvens ficam carregadas de poluentes. 

c) A impermeabilização dos solos nos centros urbanos dificulta a infiltração da água, 
aumentando a possibilidade de ocorrência de enchentes. 

d) Apesar de intensificadas pela ação humana, não podemos relacionar as enchentes ao 
aumento de área construída nas grandes cidades. 
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QUESTAO 5 

 
 
 
 
 

(VALOR: 0,75) 

(http://jeffersoncurcio.blogspot.com/2010/05/os-brics-e-ameaca-nova-ordem-economica.html) 

No atual contexto mundial, surgiu um grupo de países considerados emergentes por terem 
ampliado sua participação na economia global. São denominados BRICs, formados pelas iniciais 
de Brasil, Rússia, Índia e China.  

Assinale a opção que contém as características comuns que permitiram a formação desse grupo 
de países. 

a) Grande avanço tecnológico e restritas reservas minerais. 

b) Produção agrícola e industrial voltada para o mercado interno. 

c) Pequenas diferenças culturais e baixo índice de analfabetismo. 

d) Diversificado parque industrial e alto grau de investimentos externos. 

 

 
 
QUESTAO 6 (VALOR: 0,75) 
                                                     

(http://transportehumano.blogspot.com) 
  

 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi apresentado 
pela primeira vez em 1987, através do relatório Nosso Futuro 
Comum, na Assembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas (ONU). Ele é resultado da percepção de que 
desenvolvimento, meio ambiente e qualidade de vida não 
podem ser separados. Para que isso se torne realidade, é 
necessário repensar: 

a) o modelo consumista da atual sociedade. 

b) o incentivo às práticas de esportes individuais. 

c) a maior importância dada ao transporte coletivo. 

d) a dificuldade de acesso à compra de veículos 
automotores. 
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QUESTAO 7 

 
 
 
 

(VALOR: 0,75) 

“Para muitos tomadores de decisão, que respiram ar-condicionado quase 24 horas por dia, 
fechados dentro de seus veículos e seus escritórios, e que nunca passaram fome nem sede na 
vida, pode ser fácil ignorar o aquecimento global. Os cientistas dizem que a temperatura do 
planeta vai subir alguns graus nas próximas décadas, se não pararmos de lançar gás carbônico 
na atmosfera… e daí? Vai chover um pouco mais ali, secar um pouco mais acolá, talvez algumas 
plantações sejam perdidas, algumas cidades inundadas… mas e daí? Uma chuvinha e um 
calorzinho a mais não pode ser tão ruim assim… ou pode? 
Pergunte a essa família ilhada pelas águas no Paquistão (foto abaixo) se ela está preocupada.” 

        http://blogs.estadao.com.br/herton-escobar/ 

Assinale a alternativa que contenha apenas causas do aquecimento global: 

a) Aumento da utilização da energia termoelétrica e do uso da energia solar. 

b) Excesso de chuvas e aumento da população economicamente ativa em áreas rurais. 

c) Aumento da frota de veículos automotores e da ocorrência de queimadas no mundo. 

d) Derretimento das calotas polares e redução da biodiversidade da plataforma continental. 

 
QUESTAO 8 (VALOR: 0,75) 
 

 

 
 

Brasil, principal alvo da biopirataria mundial       
(http://www.alunosonline.com.br/geografia/biopirataria/) 

A extração de material genético de determinado lugar para 
sua exploração comercial em outro cria situações 
inexplicáveis. Um exemplo que podemos citar é a questão 
em torno do cupuaçu, fruta nativa da floresta amazônica, 
que foi registrada no Japão. A importância deste comércio 
pode ser medida pelo fato da biopirataria ser uma das 
atividades clandestinas que mais movimentam dinheiro, 
tornando-se inferior apenas ao tráfico de drogas e armas.  

Assinale a alternativa que aponta um dos efeitos da 
biopirataria: 

a) Incentivo às políticas de desenvolvimento 
sustentável. 

b) Estímulo à reprodução das plantas e animais em 
cativeiro. 

c) Preservação da biodiversidade pela exportação de 
espécies. 

d) Perda de recursos da exploração comercial de 
espécies nativas. 
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QUESTAO 9 

 
 
 
 

(VALOR TOTAL: 1,0) 

Leia o trecho de uma reportagem a seguir e responda às perguntas: 

Plantas crescem menos com aquecimento global 

 O aquecimento global não tem feito as plantas crescerem mais, como se estimava, mas 
sim menos. Segundo um estudo publicado na revista Science, a produtividade dos vegetais tem 
decaído em todo o mundo. Até então, achava-se que as temperaturas constantemente mais 
elevadas estariam estimulando o crescimento das plantas, mas a nova pesquisa, feita com dados 
de satélites da Nasa, a agência espacial norte-americana, aponta o contrário. 

 O motivo são as secas regionais, indica o estudo feito por Maosheng Zhao e Steven 
Running, da Universidade de Montana, segundo o qual a tendência na produtividade já dura uma 
década. 

 A produtividade é uma medida da taxa do processo de fotossíntese que as plantas verdes 
usam para converter energia solar, dióxido de carbono e água em açúcar, oxigênio e no próprio 
tecido vegetal. O declínio observado na última década foi de 1%. Parece pouco, mas, de acordo 
com os autores da pesquisa, é um sinal alarmante devido ao impacto potencial na produção de 
alimentos e de biocombustíveis e no ciclo global do carbono. 

(Agência FAPESP – 23/08/2010) 
 
a) Por que a redução da produtividade das plantas interfere no ciclo global do Carbono? 

(VALOR DESTE ITEM: 0,4) 
 

 

 

 

 
b) Os biocombustíveis representam uma alternativa ao uso de derivados de petróleo em alguns 

setores. Uma das vantagens de utilizá-los ao invés da gasolina, por exemplo, é o fato de sua 
combustão liberar menos poluentes atmosféricos. Cite dois impactos ambientais causados 
pela liberação de poluentes atmosféricos provenientes da combustão da gasolina. (VALOR 
DESTE ITEM: 0,4) 

 

 

 

 

 
c) A fotossíntese é um processo biológico que também pode ser caracterizado como uma 

reação química. Cite uma passagem do texto que confirme essa afirmativa. (VALOR DESTE 
ITEM: 0,2) 
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QUESTAO 10 

 
 
 

(VALOR TOTAL: 1,0) 

 

Morro do Bumba – Niterói – Rio de Janeiro – abril/2010 
 

“Não precisa cavar muito e você já vê lixo. É o Morro do Bumba 2. Só não desaba porque não é 
morro, mas vai afundar. O chão é fofo — sentencia, quando a vizinha Vanda passa e fala das 
rachaduras na sua casa após o número de caminhões crescer, quando os destroços do Morro do 
Bumba (que, erguido sobre antigo lixão em Niterói, caiu com a chuva) e o lixo de Niterói passaram 
a ir para lá.” 

(http://www.aarffsa.com.br/noticias/15081010.html) 
 

a) Cite e explique uma razão para a ocupação de áreas de risco em espaços urbanos. 

Razão: (VALOR DESTE ITEM: 0,2) 

 

 

Explicação : (VALOR DESTE ITEM: 0,4) 
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b) Aponte duas possíveis alternativas para diminuir os problemas causados pela grande 
quantidade de lixo produzido nos centros urbanos. 
 
Alternativa 1: (VALOR DESTE ITEM: 0,2) 

 

 
 
 
Alternativa 2: (VALOR DESTE ITEM: 0,2) 

 

 
 
 
QUESTAO 11 

 
(VALOR TOTAL: 1,0) 

Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e da UNESP de Rio Claro têm 
investigado o comportamento social da formiga-cortadeira (Atta sexdens rubropilosa), considerada 
praga de vários tipos de plantas, com o objetivo de desenvolver um método de controle biológico 
das populações desta espécie. Segundo a reportagem publicada no boletim on-line da Agência 
FAPESP de 24/08/2010, uma das abordagens envolve a eliminação dos fungos dos quais as 
formigas se alimentam, utilizando uma substância desenvolvida no projeto. As formigas cortam as 
folhas das plantas e as levam para um compartimento do formigueiro. Nele, as folhas servem de 
alimento a uma colônia de fungos que, por sua vez, alimenta toda a comunidade de insetos. O 
produto desenvolvido na pesquisa, feito de substâncias naturais (já existentes no ambiente), pode 
ser aplicado sobre a planta ou sobre o solo e é absorvido pelo vegetal e se mistura à seiva, 
espalhando-se por toda a sua estrutura. O produto que fica nas folhas é recolhido pela formiga e, 
uma vez no formigueiro, inibe a proliferação do fungo. Sem alimento suficiente, a colônia de 
insetos abandona a área, deixando aquela plantação. “Eliminar completamente a formiga não 
seria interessante, pois elas realizam funções importantes como a aeração do solo”, explicou 
Maria de Fátima das Graças Fernandes da Silva, professora do Departamento de Química da 
UFSCar. 

a) O uso de controle biológico tem sido bastante difundido nas últimas décadas. Uma de suas 
vantagens é a especificidade, ou seja, atingir somente a espécie considerada como praga. No 
exemplo trabalhado nesta questão, o uso de inseticidas implicaria não apenas na morte da 
formiga-cortadeira, mas provavelmente na de muitos outros insetos. Cite uma função 
desempenhada por insetos, considerada de grande importância ecológica, além da aeração 
do solo, já citada no texto. (VALOR DESTE ITEM: 0,4) 

 

 

 

 

 

 

b) Indique qual é o nível trófico ocupado pela formiga-cortadeira na cadeia alimentar citada no 
texto. (VALOR DESTE ITEM: 0,3) 

 

 

 

 

COLÉGIO PEDRO II – MEC 
EXAME DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO – TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE – 2011 



 

 

 

 

c) Cite duas características dos insetos que são compartilhadas por todos os seres vivos 
classificados como pertencentes ao Reino dos Animais. (VALOR DESTE ITEM: 0,3) 

 

 

 
QUESTAO 12 

 
(VALOR TOTAL: 1,0) 

A agricultura surgiu há cerca de 12 mil anos e talvez tenha sido responsável pela primeira grande 
transformação do espaço geográfico. A partir da observação das figuras abaixo, aponte um ponto 
positivo e um ponto negativo do tipo de sistema agrícola aqui representado. 

FIGURA 1  

 
http://jrambiente08.blogspot.com/feeds/posts/default 

FIGURA 2 

http://tecnoagronomia.com/tag/agricultura-ecologica 

FIGURA 1 

PONTO POSITIVO 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

PONTO NEGATIVO 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

FIGURA 2 

PONTO POSITIVO 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

PONTO NEGATIVO 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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EXAME DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS À 

MATRÍCULA NA 1a SÉRIE DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO – 2011 
 

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 
MATEMÁTICA E CONHECIMENTOS GERAIS 

 
 
1. O tempo total de que dispõe o candidato para a realização das duas provas (Matemática e 

Conhecimentos Gerais) é de 3 (três) horas. 
 
2. O Caderno de Provas contém um total de 18 (dezoito) questões, distribuídas de acordo com a 

sequência: MATEMÁTICA: 06 (seis) questões. Valor da Prova de Matemática: 10 pontos. 
CONHECIMENTOS GERAIS: 12 (doze) questões. Valor da Prova de Conhecimentos Gerais: 
10 pontos. 

 
3. Verifique se o Caderno de Provas apresenta todas as questões numeradas corretamente e se 

existem erros de impressão ou de paginação. Se notar alguma falha, comunique 
imediatamente ao Fiscal. 

 
4. A Prova deverá ser feita, obrigatoriamente, com caneta esferográfica azul ou preta. É proibido 

o uso de corretores. 
 
5. Responda às questões nas linhas ou nos espaços indicados. Não serão consideradas as 

respostas apresentadas em forma de rascunho ou fora dos espaços determinados para isso. 
 
6. Não será permitido o uso de quaisquer instrumentos de consulta ou cálculo. 
 
7. Não serão prestados esclarecimentos sobre as questões. Compreender os enunciados faz 

parte da Prova. 
 
8. Ao terminar as Provas, entregue o Caderno ao Fiscal. 
 
9. Os três últimos candidatos, ao entregarem o Caderno de Provas, permanecerão em sala com 

o Fiscal, para testemunhar o encerramento dos trabalhos. 
 
10. Aguarde autorização para o início da Prova. 
 
11. A prova só poderá ser entregue ao Fiscal 30 (trinta) minutos depois de iniciada. 
 
 

 
 

BOA PROVA! 
 
 
 


