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QUESTAO 1 (VALOR: 0,75) 

Nas décadas de 70 e 80, o pólo industrial de Cubatão, no litoral de São Paulo, era conhecido 
como a região mais poluída do mundo. Lançava no ar, diariamente, quase mil toneladas de 
poluentes. A Mata Atlântica que cerca a cidade de Cubatão teve uma perda da vegetação de 
quase 80%, consequência da alarmante acidez do solo. Em 1984, a Cetesb (Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo) iniciou um plano de recuperação do meio ambiente, 
submetendo as indústrias a um rígido cronograma de controle das 320 fontes poluidoras primeiras 
identificadas. Em menos de 10 anos, os índices das fontes poluidoras foram reduzidos em 93%. A 
mata se restabeleceu, os peixes voltaram a viver no rio Cubatão e até o guará-vermelho, uma ave 
ameaçada de extinção, voltou a habitar os manguezais e a procriar. 

(Modificado da Revista Cidades do Brasil , fevereiro de 2000) 
 
Assinale a opção que apresenta corretamente o principal impacto ambiental ocorrido nesta cidade, 
e os poluentes responsáveis por esse impacto. 

a) Efeito estufa, causado pela grande eliminação de gás carbônico e metano. 

b) Furo na camada de ozônio, causado pela eliminação de CFC. 

c) Chuva ácida, causada pelo excesso de óxidos de nitrogênio e enxofre, eliminados pelas 
fábricas. 

d) Desertificação, causada pela liberação de ácido sulfúrico e ácido nítrico no ambiente.  
 
 
QUESTAO 2 (VALOR: 0,75) 

Observe as fotos a seguir, de animais incluídos na lista anual de espécies em perigo de extinção, 
divulgada pela International Union for Conservation of Nature (IUCN): 
 

 a  b  c 

a- Perereca de 
lateral azul  

b-  Urso polar  

c-  Orangotango-
de-sumatra 

d-  Boto cor de 
rosa             

e- Tubarão 
martelo grande 

f- Periquito de 
Maurício 

  d  e  f 

Fontes: www.estadao.com.br, i110.photobucket.com,  www.vokoun.net, 

www.botswanagallery.org, bicharada.net, wwwsalesdantas.com 

Ao fazermos a classificação desses animais, podemos concluir que: 

a) três pertencem à classe dos mamíferos, um à classe das aves, um à classe dos anfíbios e um 
à classe dos peixes. 

b) dois pertencem à classe dos mamíferos, dois à classe dos peixes, um à classe das aves e um 
à classe dos anfíbios. 

c) dois pertencem à classe dos mamíferos, dois à classe dos anfíbios, um à classe das aves e 
um à classe dos peixes. 

d) três pertencem à classe dos mamíferos, dois à classe dos anfíbios e um à classe das aves. 
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QUESTAO 3 (VALOR: 0,75) 

A água captada dos rios está cada vez mais suja, face ao enorme despejo de esgotos e lixo que 
ocorre a todo tempo, principalmente nos trechos que atravessam as cidades. Isso faz com que ela 
precise de tratamento rigoroso para aquisição de potabilidade.  

Uma estação de tratamento de água (ETA) é basicamente um conjunto de tanques e filtros, onde 
a água passa, em sequência, pelos seguintes processos: desinfecção (pré-cloração), floculação, 
decantação, filtração, cloração (pós-cloração) e em alguns casos, a fluoretação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Das fases do tratamento da água, aquelas que representam métodos de separação de mistura 
são: 

a) captação, floculação e decantação. 

b) floculação, decantação e filtração. 

c) desinfecção, decantação e cloração. 

d) decantação, filtração e fluoretação. 

 
QUESTAO 4 (VALOR: 0,75) 

O furacão Katrina arrasou Nova Orleans, nos Estados Unidos, em 2005 e expôs o despreparo do 
país mais poderoso do planeta para enfrentar a fúria dos ventos e do oceano. Dias depois, a costa 
do Golfo do México sofreu os efeitos de outro furacão, chamado Rita, causador de prejuízos 
bilionários, especialmente para a indústria petrolífera no litoral do Texas. Muitos autores 
consideram que o aumento da ocorrência de furacões está diretamente relacionado ao 
aquecimento global. 

Dentre as consequências da ocorrência do aquecimento global, podem ser identificadas(os): 

a) o degelo da neve nas elevadas montanhas e o aumento dos mananciais nas áreas afetadas. 

b) a redução do nível dos oceanos e a expansão de novas rotas marítimas na região Ártica. 

c) o aumento do desmatamento e dos índices de emissão de dióxido de carbono (CO2). 

d) o derretimento das calotas polares e a submersão de ilhas e áreas litorâneas. 

Fonte: CESAR; SEZAR E BEDAQUE. Ciências: entendendo a natureza. P.98 e 99.  
Disponível em: www.editorasaraiva.com.br/.../5_agua_7.html 
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QUESTAO 5 (VALOR: 0,75) 

São apresentadas, a seguir, duas formas de transferência de energia, importantes para a 
manutenção da temperatura nos ecossistemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Fonte: www.if.ufrj.br 

 
Estas formas de transferência de energia são, respectivamente: 

a) convecção e radiação. 

b) cocção e condução. 

c) condução e convecção. 

d) radiação e cocção. 
 
 
QUESTAO 6 (VALOR: 0,75) 

“Uma região produtora de algodão, de café ou de trigo. Uma paisagem urbana ou uma cidade de 
tipo europeu ou de tipo americano. Um centro urbano de negócios e as diferentes periferias 
urbanas. Tudo isso são paisagens, formas mais ou menos duráveis. O seu traço comum é ser a 
combinação de objetos naturais e de objetos fabricados, isto é, objetos sociais, e ser o resultado 
da acumulação da atividade de muitas gerações.”  

(SANTOS, Milton. Pensando o espaço do homem. São Paulo, Hucitec, 1986) 
 
As paisagens e as populações rurais têm passado por um grande processo de transformação nos 
últimos cinquenta anos. Assinale alternativa que expressa esse processo. 

a) A mecanização leva à redução do trabalho humano, aumentando o número de trabalhadores 
permanentes. 

b) A poluição fruto do uso de pesticidas e adubos químicos acentuou-se, provocando alterações 
na fauna local. 

c) A grande propriedade deu lugar a pequenas e médias propriedades para facilitar o processo 
de modernização da agricultura. 

d) O processo de concentração fundiária que acompanha a industrialização da agricultura tem 
provocado redução da produtividade dos estabelecimentos agrícolas. 

 
 
 

Baixa 
Temperatura Calor 

Alta 
temperatura 

1 

 Água aquecida sobe 

Água fria desce 

Calor de uma fonte 

2 
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QUESTAO 7 (VALOR: 0,75) 
 

Observe as pirâmides etárias do Brasil, em 1970 e 2006. 
 

 
 
  
 

Fonte: IBGE. Anuário estatístico do Brasil 2002. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2003 

 
Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por amostragem de domicilio 2006. Rio de 

Janeiro: IBGE, 2006 

 
 
Assinale as afirmativas adequadas considerando as mudanças ocorridas na estrutura etária 
brasileira: 

I. O alargamento do topo da pirâmide etária do ano de 2006 indica um aumento da 
expectativa de vida. 

II. Entre 1970 e 2006 a base da pirâmide etária tornou-se mais estreita devido à queda na 
taxa de natalidade. 

III. O período entre 1970 e 2006 foi marcado pelo aumento da mortalidade infantil e 
consequente diminuição do crescimento vegetativo.  

IV. O percentual de jovens, adultos e idosos permaneceu constante nos dois momentos, 
causando a manutenção das taxas da população economicamente ativa. 

As alternativas corretas assinaladas acima são: 

a) I e II, somente. 

b) II e III, somente. 

c) III e IV, somente. 

d) I e IV somente. 
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QUESTAO 8 (VALOR: 0,75) 
 
“O avanço da tecnologia – que leva a métodos de detecção e medição cada vez mais apurados – 
continua derrubando mitos. Um deles é aquele que diz que o Brasil está livre de abalos sísmicos. 
Nada mais falso”.  

(Guia do Estudante – Atualidades vestibular. São Paulo: Editora Abril, 2009, p. 205) 
 

 

FONTE: www.mundoeducação.com.br/geografia/placas-tectonicas.htm 
 

A análise do mapa nos permite entender porque durante tanto tempo afirmou-se que no Brasil não 
se registravam terremotos, justificando também a ocorrência de tremores de menor intensidade.  

Marque a alternativa correta que explica a maior estabilidade do território brasileiro. 

a) A presença de terrenos antigos, fruto da localização do Brasil na borda das placas sul-
americana e africana. 

b) A formação geológica recente (Era Terciária) do relevo brasileiro, favorecendo os processos 
erosivos. 

c) A localização do território brasileiro afastado da área de contato das bordas das placas de 
Nazca e Sul-Americana. 

d) A presença de falhas e fraturas, que absorvem os efeitos dos deslocamentos das placas 
tectônicas que circundam o território brasileiro. 
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QUESTAO 9 (VALOR TOTAL: 3,0) 

Muitos dos problemas que a cidade do Rio de Janeiro enfrenta atualmente são reedições de 
problemas que ocorreram ao longo de sua história. A citação abaixo ilustra essa questão: 

 

Ao chegar, em março de 1808, a família real já encontrou café ocupando uma boa parte do 
maciço da Tijuca, especialmente a área do Alto da Boa Vista, onde se aclimatou 
perfeitamente. (...) 

Conseqüência inevitável da expansão dos cafezais, (...) o desmatamento das encostas dos 
maciços que cercam a baía de Guanabara progrediu assustadoramente. Os viajantes que 
estiveram no Rio de Janeiro nessa época não cansam de apontar esse fato. Luccock, por 
exemplo, escrevendo em 1813, fala que “por todos os lados as matas caíam ao golpe do 
machado”. Maria Graham, por sua vez conta com detalhes a visita que fez ao maciço da 
Tijuca na década seguinte, indicando que imensos cafezais haviam substituído as matas, 
principalmente nas fazendas do francês Lecesne e do holandês Moke, na Gávea Pequena, 
e dos franceses conde de Gestas, Taunay e mademoiselle de Roquefeuil, nas proximidades 
da Cascatinha.  

 
 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Derrubada da mata Atlântica para plantio de café. Rugendas. 
 

Fonte: ABREU, Maurício de Almeida. A cidade, a montanha e a floresta. In: ____. (org). Natureza e Sociedade no Rio de  
    Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, Departamento Geral de Documentação e  
     Informação Cultural, Divisão de Educação, 1992. Coleção Biblioteca Carioca, v.21, p. 73, 75 

 

Os efeitos das agressões ao meio ambiente foram devastadores para uma cidade que crescia 
como fruto de seu papel no contexto do Império Português e, posteriormente, como capital do 
Império e da República brasileira. A crise no abastecimento d’água exigia que medidas radicais 
fossem adotadas, determinando a recomposição da floresta feita a partir de 1861. Durante treze 
anos, o Major Archer e seus seis escravos realizaram o mais bem sucedido processo de 
reflorestamento existente no mundo.  

Atualmente, a floresta da Tijuca também sofre os efeitos de um intenso processo de urbanização, 
que coloca em risco todo o processo de recomposição da floresta. 
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a) Cite e explique 2 (duas) consequências que a destruição da floresta pode trazer para a Cidade 
do Rio de Janeiro. (VALOR DESTE ITEM: 1,0) 

• Consequência 1: ____________________________________________________________________ 

• Consequência 2: ____________________________________________________________________ 

• Explicação das consequências citadas: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

b) Destaque uma dessas consequências e aponte uma medida que pode ser adotada para 
combatê-la, além do processo de reflorestamento. (VALOR DESTE ITEM: 1,0) 

• Consequência escolhida: ____________________________________________________________ 

• Medida a ser adotada: ______________________________________________________________ 
 
c) Indique a relação existente entre desmatamento e crise no abastecimento de água. (VALOR 

DESTE ITEM: 1,0) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
QUESTAO 10 (VALOR: 1,0) 

A notícia descrita abaixo retrata a consequência de um dos maiores problemas ambientais atuais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifique o problema ambiental responsável por esses acontecimentos, explicando essa relação. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Localização do monte Nevado Mismi, na Cordilheira dos 
Andes, e a nascente do rio Amazonas. 

Fonte: blog1.educacional.com.br/default 
 

 

O nível do Rio Negro, no auge da estação de 
cheia na Amazônia, em junho, deverá ficar 
quase 1 metro acima do registrado no ano 
passado. Nos próximos 75 dias, ele deve 
atingir entre 28,62 e 29,32 metros. A 
estimativa do Serviço Geológico do Brasil 
aponta que a cheia deste ano deverá ser de 
"média a grande”.  

"Embora deva ultrapassar o ápice da cheia de 
2005 (28,10 metros), a deste ano deve ser 
0,33 centímetros menor do que a maior dos 
últimos dez anos (1999, com 29,30 metros). 
Mas é possível que ultrapasse esse nível, indo 
de uma cheia média para grande", afirmou o 
gerente de hidrologia do Serviço Geológico do 
Brasil, Marco Oliveira. As cheias desse ano já 
deixaram 16 mil pessoas desabrigadas em 
quatro municípios amazonenses. 

(Adaptado do Jornal O Globo , 6/04/2009) 
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EXAME DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS À 

MATRÍCULA NA 1a SÉRIE DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO – 2010 
 

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 16 (dezesseis) questões, distribuídas de acordo 

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

 
3. Verifique se o Caderno de Provas apresenta todas 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! 
 
 
 


