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Há um ano, uma seca extrema atingiu diversos municípios da Amazônia, mudando a paisagem da região: 
barcos encalhados em enormes bancos de areia, milhares de peixes mortos nos rios e comunidades 
inteiras de ribeirinhos sem comida ou água boa para consumo.

De acordo com cientistas, o desmatamento e as queimadas afetam a formação de nuvens de chuvas, o 
que diminui a precipitação sobre a Amazônia. O aquecimento global torna a floresta mais seca e 
vulnerável à destruição. Estima-se que, em algumas décadas, este efeito perverso do desmatamento e 
das mudanças climáticas pode ser irreversível e a floresta amazônica pode desaparecer. “Se a 
Amazônia perder mais de 40% de sua cobertura florestal, nós atingiremos um ponto onde será 
impossível reverter o processo de savanização da maior floresta tropical do mundo”, disse Carlos 
Nobre, pesquisador do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e presidente do Programa 
Internacional de Geosfera Biosfera (IGBP).

O círculo é vicioso: a destruição das florestas diminui a formação de nuvens de chuva, tornando a 
região mais seca. Por sua vez, florestas mais secas são mais suscetíveis às queimadas e aos efeitos do 
aquecimento global, como por exemplo, a alteração do clima na região amazônica, favorecendo climas 
mais secos, novas queimadas e mais emissão de carbono. O desmatamento e as queimadas na Amazônia 
são responsáveis por mais de 75% das emissões brasileiras de gases do efeito estufa, colocando o 
Brasil entre os quatro maiores emissores do mundo.

 “O Brasil precisa assumir sua responsabilidade como grande emissor de gases de efeito estufa. O 
governo deve combater o desmatamento de maneira implacável, promover as energias limpas e 
programas de economia de energia, afirma Carlos Rittl, coordenador da campanha de clima do 
Greenpeace. Os brasileiros têm todo o direito de saber onde somos mais vulneráveis aos efeitos 
devastadores do aquecimento global e como vamos reduzir nossa contribuição ao problema. A 
Amazônia, por exemplo, é uma das regiões mais vulneráveis às mudanças climáticas por causa da sua 
enorme diversidade de ambientes e espécies”, explica.
 
(Extraído do texto Greenpeace encerra, em Manaus, expedição para alertar brasileiros sobre os 
efeitos perversos das mudanças climáticas).
Disponível em http://www.brasiloeste.com.br/noticia/1914/mudancas-climaticas. 
Acesso em 07/11/2006)
 
 

 
Questão 1 (Valor: 0,75)
 
Dentre as orientações apontadas por Carl Rittl no texto acima, está a promoção de energias limpas 
como forma de diminuir a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. Assinale a alternativa 
que cita unicamente exemplos de energia limpa.
 

a)      Biogás, carvão mineral e termonuclear.
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Leia atentamente o texto abaixo e, em seguida, responda às questões:

b)      Energia solar, energia eólica e hidrelétrica.
c)      Lenha, energia solar e energia das marés.
d)      Petróleo, lenha e energia das marés.
e)      Termonuclear, carvão vegetal e energia eólica.

 
 
 
 

Questão 2
(Valor: 0,75)

 
O desenvolvimento sustentável tem como objetivo a promoção do crescimento das atividades 
econômicas, gerando riqueza social sem destruição do meio ambiente. Considerando as características 
das atividades abaixo relacionadas, indique a opção que atende a este objetivo.
 

a)      Turismo ecológico e coleta vegetal da castanha-do-pará.
b)      Extração madeireira e cultura da soja.
c)      Extração mineral e pecuária extensiva.
d)      Extração da borracha e pecuária extensiva.
e)      Cultivo da soja e turismo ecológico.

 
 
 
 

Questão 3
(Valor: 0,75)

 
O Brasil é chamado a assumir sua responsabilidade como grande emissor de gases poluentes, ainda 
que não seja o principal responsável por este problema. Dentre as opções abaixo, assinale aquela que 
melhor explica as razões da grande emissão de gases causadores do efeito estufa.
 

a)      Os países africanos são os principais responsáveis por não terem acompanhado o processo de 
desenvolvimento econômico dos países do capitalismo central.
b)      Os vários conflitos existentes no mundo, pois impedem que sejam tomadas medidas globais de 
redução do efeito estufa.
c)      A economia mundial, por assumir o padrão norte-americano de consumo como forma de 
combate à pobreza e à poluição, reduzindo os seus efeitos.
d)      As altas taxas de natalidade dos países subdesenvolvidos, que comprometem quaisquer 
medidas de combate, na medida em que são mais pessoas a consumirem.
e)      Os países desenvolvidos são os maiores produtores de gases do efeito estufa, porque são 
grandes consumidores, possuem enormes parques industriais e um grande número de veículos 
automotores.

 

 

Questão 4
(Valor: 0,75)

 
A formação de nuvens de chuva, citada no texto, se dá pelas mudanças de estado que a água 

file://///Dgdsv_01/concurso%202006/Gabarito_Integrado_Meio_Ambiente_Conhecimentos_Gerais.htm (2 of 6)14/11/2006 12:48:40



Leia atentamente o texto abaixo e, em seguida, responda às questões:

apresenta em função da temperatura ambiente. Estas mudanças podem ser esquematizadas como:
                                              1                                                  3
            GELO                                               ÁGUA                                          VAPOR 

2                                                                                                    

4      

                          5
 
Os números de 1 a 5 podem ser substituídos, respectivamente, por:
 

a)      fusão, condensação, ebulição, liquefação, vaporização.
b)      liquefação, solidificação, evaporação, sublimação, condensação.
c)      fusão, solidificação, vaporização, condensação, sublimação.
d)      liquefação, solidificação, calefação, sublimação, fusão.
e)      fusão, liquefação, evaporação, calefação, sublimação.

 
 
 
 

Questão 5

(Valor: 0,75)

 
A reciclagem de materiais na natureza é fundamental para a manutenção do equilíbrio no ambiente. 
São agentes básicos do processo de decomposição da matéria orgânica no solo:
 

a)      insetos e plantas.
b)      fungos e animais.
c)      protozoários e plantas.
d)      bactérias e fungos.
e)      bactérias e plantas.

 
 
 

Questão 6
(Valor: 0,75)

 
A savanização da Amazônia (transformação da floresta em savanas, comparáveis aos cerrados) leva 
necessariamente ao desaparecimento de certas espécies vegetais em detrimento de outras. Assinale 
a alternativa que indica características presentes somente nos vegetais.
 

a)      Produzem matéria orgânica a partir de matéria inorgânica.
b)      Fazem fotossíntese, mas não respiram.
c)      São o topo da cadeia alimentar.
d)      Possuem células complexas, mas não têm organização tecidual.
e)      São heterotróficos.
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Leia atentamente o texto abaixo e, em seguida, responda às questões:

 
 

Questão 7

(Valor: 0,75)

O lançamento de poluentes na água, no solo e no ar leva à formação de compostos, e à mistura de 
materiais estranhos aos elementos naturais. Quanto às propriedades e características de misturas e 
combinações, são feitas as seguintes afirmações:

              I.           nas misturas homogêneas não é possível distinguir as fases;
           II.           um dos processos de separação de misturas heterogêneas sólido-líquido é a 
filtração;
       III.           uma mistura homogênea de dois líquidos pode ser separada por tamização;
          IV.           nas combinações, ocorre uma reação química em que as substâncias perdem suas 
propriedades originais e surgem propriedades novas do conjunto;
              V.           a decantação pode ser usada apenas para misturas homogêneas de sólidos com 
líquidos.

 
São verdadeiras:

a)      I, II e III.
b)      I, II e IV.  
c)      I, III e V. 
d)      II, III e IV.
e)      III, IV e V.

 
 

Questão 8
(Valor: 0,75)

Dentre os problemas relacionados abaixo, assinale aquele que não está diretamente ligado a 
processos poluidores.

a)      Maremotos.
b)      Diminuição da camada de ozônio.
c)      Alteração do regime de chuvas.
d)      Chuvas ácidas.
e)      Degelo das calotas polares.

 
 

Questão 9
(Valor: 1,0)

A manutenção da floresta equatorial amazônica reflete o equilíbrio interativo do clima, da cobertura 
vegetal e das espécies animais. O maior exemplo relaciona-se à presença da serrapilheira (húmus) 
que, quando é retirada pelo homem, desencadeia vários processos erosivos. Cite:

a) duas atividades econômicas que promovem a destruição da serrapilheira;

* exploração madeireira
* pecuária extensiva
* atividade agrícola de modo geral com a retirada da vegetação
* exploração pela indústria mineradora.
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Leia atentamente o texto abaixo e, em seguida, responda às questões:

b) dois processos erosivos decorrentes da retirada do húmus;

            A retirada da vegetação e a conseqüente perda do húmus expõem o solo a ação dos processos 
erosivos provocados pela chuva, pelo vento e pela ação do homem, provocando a formação de ravinas, 
voçorocas e, por fim, o assoreamento dos rios.

c) as conseqüências da ausência do solo fértil, no ciclo da matéria e nas cadeias alimentares.

* perda da biodiversidade
* perda de nutrientes importantes para o metabolismo dos seres vivos
* diminuição da quantidade de matéria orgânica do solo
* menor taxa de reciclagem
* diminuição da cobertura vegetal
* diminuição da quantidade de produtores na cadeia alimentar
* alteração nos ciclos biogeoquímicos
* menor quantidade de organismos decompositores
 
 

Questão 10
(Valor: 1,5)

 
A biodiversidade dos diversos ecossistemas está sendo comprometida pelo desmatamento. 
Exemplifique como a degradação ambiental, comprometendo a biodiversidade, irá afetar:

a) as sociedades humanas;

As florestas tropicais são consideradas patrimônio da humanidade e sua destruição provocará a 
perda do mapa genético de variadas espécies animais e vegetais, que ainda não foram suficientemente 
estudadas ou sequer conhecidas em suas potencialidades pela ciência e pela medicina, trazendo 
enormes prejuízos às próximas gerações.
 
b) o equilíbrio natural dos ecossistemas.

A diminuição da biodiversidade pode provocar desequilíbrio nas cadeias e teias alimentares.
 

Questão 11
(Valor: 1,5)

 
A seca na Amazônia causou impacto ambiental e também social, considerando que deixou comunidades 
ribeirinhas isoladas por um longo período.

a) Que razões podem explicar este isolamento na região?

A navegação fluvial é o principal meio de transporte utilizado na região. É através dos rios que os 
povoados são abastecidos, que o correio distribui a correspondência, que as crianças chegam nas 
escolas. Desta forma, a redução significativa das chuvas inviabilizou a utilização do principal meio de 
comunicação, deixando isoladas as comunidades ribeirinhas.
 
b) Explique, exemplificando, como a falta de “água boa para o consumo”, citada no texto, afeta a 
saúde desta população.
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Leia atentamente o texto abaixo e, em seguida, responda às questões:

A falta de água adequada para o consumo humano pode provocar doenças relacionadas com a falta de 
higiene e de saneamento básico, tais como viroses, doenças bacterianas, verminoses e protozoonoses.
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