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GABARITO 

 

AS ALTERNATIVAS CORRETAS ESTÃO DESTACADAS EM AMARELO 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

1. O candidato receberá do fiscal: 

 Um Caderno de Questões contendo 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha. 

 Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva. 

2. Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a 

paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for 

detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores. 

3. A totalidade da Prova terá a duração de 2h (duas horas), incluindo o tempo para preenchimento da Folha 

de Respostas da Prova Objetiva. 

4. Iniciadas a Prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridos 30min (trinta minutos) 

de prova, devendo, ao sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, a Folha de Respostas. O caderno 

de provas não pode ser levado (item 3.4.7 do edital). A Folha de Respostas da Prova será o único 

documento válido para correção. 

5. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos 

eletrônicos. 

6. Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que 

designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante 

o percurso. Na situação descrita, se for detectado que o candidato está portando qualquer tipo de 

equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente da seleção. 

7. O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do prédio, não podendo permanecer nas 

dependências. 

O resultado e o gabarito da Prova Objetiva estarão disponíveis no site do Programa em 18/02/2020  
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01. Para que seja possível a localização de 

dados espaciais em mapas, são necessários os 

seguintes elementos: orientação (pontos 

cardeais), sistema de coordenadas e Datum. 

Nesse contexto assinale a alternativa correta: 

a) Datum nada mais é que o tipo de dado 

representado no mapa. 

b) Datum representa o ponto de referência para 

o sistema de coordenadas. 

c) Datum pode ser de 3 tipos: vertical, 

horizontal e elipsoidal. 

d) O Datum oficial para o Brasil desde 2010 é o 

WGS 84. 

e) O tipo de Datum que necessita de menos 

correção ao longo do tempo é o heliocêntrico. 

02. As Geotecnologias têm sido amplamente 

utilizadas em diversas áreas, especialmente 

para resolver questões de meio ambiente e 

estão constantemente em evolução. Sobre as 

Geotecnologias, assinale a alternativa 

correta: 

a) Nenhuma das alternativas anteriores. 

b) As ferramentas que compõem as 

Geotecnologias são software e imagens de 

satélite, que em conjunto produzem dados 

geográficos. 

c) Topografia não faz parte das Geotecnologias, 

pois não considera a curvatura terrestre. 

d) As Geotecnologias, também conhecidas 

como geoprocessamento, contém ferramentas 

como: sistemas de informação geográfica, 

sensoriamento remoto, topografia e radiografia. 

e) As Geotecnologias são compostas por 

hardware, software e peopleware, que são um 

conjunto de ferramentas para coleta, 

processamento, análise e oferta de informações 

com referência geográfica. 

03. O Sensoriamento Remoto é uma das 

áreas das Geotecnologias, consistindo na 

aquisição de dados remotamente. Sobre o 

Sensoriamento Remoto, assinale a alternativa 

correta: 

a) Quanto menor o comprimento de onda da 

onda eletromagnética, maior a interferência 

atmosférica sobre ela. 

b) Apenas um sensor pode estar embarcado em 

cada satélite. 

c) Satélites heliocêntricos são satélites cujo 

Datum é centrado no Sol. 

d) Quanto maior o comprimento de onda da 

onda eletromagnética, maior a interferência 

atmosférica sobre ela. 

e) Imageamento por VANTs (Veículos Aéreos 

Não Tripulados) não pode ser considerado como 

Sensoriamento Remoto, pois está diretamente 

em contato com o alvo. 

04. No Sensoriamento Remoto, os satélites 

possuem um ou mais sensores embarcados 

com o objetivo de adquirir dados 

remotamente. Sobre esses sensores, assinale a 

alternativa correta: 

a) A resolução radiométrica é a característica do 

sensor que determina a sua capacidade em 

definir os intervalos de comprimento de onda 

amostrados, referindo-se ao número de bandas 

amostradas pelo sensor. 

b) Existem sensores ativos e passivos, onde os 

passivos utilizam de luz solar e os ativos energia 

eletromagnética própria e, portanto, sensores 

ativos são sempre heliossíncronos. 

c) A resolução espectral é representada em 

níveis de informação amostrados, sendo medida 

a capacidade em discriminar diferenças de 

energia na mesma faixa espectral. 

d) Existem 4 tipos de resolução: espacial, 

geométrica, espectral e radiométrica. 

e) A resolução radiométrica de um sensor é 

representada em bits, onde, por exemplo, um 

sensor com 8 bits é capaz de registrar 256 níveis 

de informação diferentes em cada pixel. 

05. Projeções Cartográficas são 

aproximações da realidade, onde há várias 

técnicas para a representação de uma 

superfície curva em um plano. Referente às 

projeções cartográficas, assinale a alternativa 

incorreta: 
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a) Podem ser classificadas de acordo com a 

superfície de projeção em: Azimutais, Cônicas e 

Cilíndricas. 

b) As projeções equidistantes não apresentam 

deformações lineares para algumas linhas em 

especial. 

c) Podem ser classificadas quanto ao método 

em: Geométricas e Analíticas, onde as analíticas 

se baseiam em formulações matemáticas e as 

geométricas em princípios geométricos 

projetivos, obtidos pela interseção de um feixe 

de retas sobre a superfície de projeção. 

d) As projeções conformes representam, sem 

deformação, todos os ângulos em torno de 

quaisquer pontos. 

e) As projeções equivalentes alteram área e 

mantém ângulos equivalentes. 

06. O Cerrado brasileiro é considerado um 

dos hot spots (“pontos quentes”) de 

biodiversidade do planeta (Mittermeier et al. 

1999). A inclusão nesta categoria se deve a: 

a) Localização Central na América do Sul. 

b) Elevada diversidade de espécies, grau de 

endemismo e ameaça. 

c) Elevada diversidade de espécies. 

d) Elevada diversidade de espécies e grau de 

endemismo. 

e) Elevadas temperaturas. 

07. A respeito das características do Cerrado, 

marque a alternativa incorreta: 

a) O Cerrado apresenta predominantemente 

formações de savana. 

b) O Cerrado é o segundo maior bioma da 

América do Sul. 

c) O Cerrado contém as três maiores bacias 

hidrográficas sul-americanas. 

d) O Cerrado faz contato com quatro outros 

biomas brasileiros (Pantanal, Amazônia, Mata 

Atlântica e Caatinga). 

e) O Cerrado possui quatro estações do ano bem 

definidas. 

08. Os corredores ecológicos são uma das 

formas de planejamento regional que visam 

manter sistemas de áreas protegidas em uma 

matriz de uso humano da paisagem (Scariot 

& Sevilha 2005). Em um corredor ecológico, 

são desenhadas e implementadas conexões 

entre áreas protegidas. Considerando a 

implantação do corredor ecológico de 800 km 

interligará parques do Centro-Oeste do 

Brasil é incorreto afirmar que: 

 
a) os parques, na ausência desses corredores, 

constituem ilhas isoladas de biodiversidade, 

onde pode ocorrer o processo de especiação 

(formação de novas espécies). 

b) esse tipo de ligação permite o fluxo gênico 

entre indivíduos da mesma espécie e a 

manutenção de seus ciclos biológicos. 

c) os corredores ecológicos aumentam as taxas 

de imigração e asseguram rotas de movimento 

para espécies de ampla distribuição geográfica. 

d) os animais e plantas dependentes desses 

corredores são espécies sensíveis a ambientes 

alterados. 

e) reduz a expansão do fogo, bem como reduz o 

fluxo de epidemias, espécies exóticas e 

invasoras. 

09. De acordo com o IPCC AR5 (2014), 

considerando o cenário de maiores emissões 

RCP8.5, para 2070 há 90% de probabilidade 

de um aumento da temperatura de 3-4 °C, 

podendo aquecer ainda mais até 2100 no 

Brasil. O aumento de temperatura, associado 

às mudanças na distribuição das chuvas, 
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poderá ocasionar grandes alterações na 

distribuição e funcionamento dos biomas 

brasileiros. Dentre as mudanças previstas, é 

incorreto afirmar que: 

a) De forma geral, os diferentes biomas 

brasileiros apresentam vulnerabilidade, 

principalmente com implicações na paisagem 

em escala regional e, por consequência, nos 

serviços ecossistêmicos que proveem para a 

região. 

b) Os biomas brasileiros apresentam 

susceptibilidade à invasão biológica e às 

mudanças de paisagem e biodiversidade em 

escala regional. 

c) É prevista contração das florestas e expansão 

de vegetação aberta. 

d) É esperada uma expansão na área de 

cobertura da Amazônia e da Mata Atlântica. 

e) É prevista uma expansão da área de cobertura 

do Cerrado e Caatinga. 

10. Em um nível de organização abaixo dos 

biomas, todos os ecossistemas são 

vulneráveis, especialmente aqueles com 

distribuição restrita, já impactados pela ação 

humana, ou com escassez de áreas 

protegidas. Os relatórios do IPCC AR5 

(Magrin et al., 2014) em nível global e aquele 

produzido pelo PBMC (PBMC, 2014; Souza-

Filho et al., 2014) para o Brasil, apontaram 

uma tendência de maior vulnerabilidade em 

relação aos campos de altitude, ecossistemas 

aquáticos, áreas costeiras e áreas urbanas: 

(1) Os Campos de altitude apresentam alta 

sensibilidade térmica e com isso é esperada 

uma elevada perda de espécies associadas a 

esse ecossistema. 

(2) Os ecossistemas aquáticos são sensíveis, 

pois há risco de inundação por aumento do 

nível do mar, há evidência de 

branqueamento de corais e alto risco de 

invasão por espécies exóticas que se 

beneficiam com novas condições 

climáticas. 

(3) Os sistemas aquáticos continentais 

constituem sistemas fechados, altamente 

influenciados por fatores climáticos os 

quais são comprometidos por outros fatores 

antrópicos (poluição, uso da terra). 

(4) As áreas urbanas apresentam alta 

incidência de ondas de calor e risco de 

inundações e por serem um dos 

ecossistemas de maior biodiversidade, é 

calculada uma perda considerável de 

espécies de plantas e animais. 

Dentre as afirmações acima, estão corretas: 

a) Apenas 1 e 2 

b) Apenas 2 e 3 

c) Apenas 3 e 4 

d) As alternativas 1, 2 e 3 

e) Todas as alternativas estão corretas 

11. Quando os hábitats são danificados pelas 

várias atividades humanas, as populações de 

muitas espécies são reduzidas, ou mesmo 

extintas. Os pesquisadores têm observado 

que determinadas categorias de espécies são 

especialmente vulneráveis à extinção. Não 

corresponde a característica de espécie 

vulnerável: 

a) Espécies com área de ocorrência limitada, 

b) Espécies com alta variabilidade genética, 

c) Espécies com pequenas populações, 

d) Espécies com populações em declínio, 

e) Espécies que não ocorrem em áreas 

protegidas. 

12. (Diagnóstico BPBES 2019). O Brasil 

possui cerca de 2 milhões de espécies – ou 

10% da diversidade global – (Lewinsohn & 

Prado 2005) que, para manterem o seu 

metabolismo, precisam de uma fonte de 

energia (como o sol ou outros organismos por 

intermédio da alimentação de plantas, da 

predação ou da decomposição), além de água 

e de nutrientes. Esses fluxos de materiais e de 

energia entre os organismos e seu ambiente 

físico e biológico constituem um sistema 

interativo e em constante mudança (MEA 

2005) a partir do qual emergem as funções 
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ecossistêmicas. Essas funções existem 

independentemente do uso, demanda ou 

valorização social que nós humanos façamos 

delas, mas passam a ser consideradas 

“serviço” quando a função apresenta um 

potencial para fins humanos (Hueting et al. 

1998). Considera-se que serviços 

ecossistêmicos são benefícios que o ser 

humano obtém dos ecossistemas (MEA 2005), 

derivados, direta ou indiretamente, das 

funções ecossistêmicas (de Groot 1992). Uma 

das classificações mais utilizadas inclui os 

serviços ecossistêmicos em quatro categorias: 

Serviços de Regulação, Serviços Culturais, 

Serviços de Provisão e Serviços de Suporte. 

Correlacione corretamente a definição de 

cada tipo de serviço ecossistêmico e assinale a 

alternativa que indica a sequência correta. 

(1) Serviços de Regulação 

(2) Serviços Culturais 

(3) Serviços de Provisão  

(4) Serviços de Suporte 

(    ) produtos obtidos diretamente dos 

ecossistemas naturais ou seminaturais 

(agricultura), como alimentos e fibras, recursos 

genéticos, produtos bioquímicos e medicinais, 

recursos ornamentais e água 

(    ) se relacionam às características regulatórias 

dos processos ecossistêmicos, como 

manutenção da qualidade do ar, regulação 

climática, controle de erosão, purificação da 

água, regulação de pragas na agricultura, 

polinização e mitigação de danos naturais 

(    ) emergem da interação íntima das 

sociedades com o meio natural, como valores 

religiosos e espirituais, geração de 

conhecimento (formal e tradicional), valores 

educacionais 

(    ) são necessários à produção dos demais 

serviços ecossistêmicos, como a produção de 

oxigênio atmosférico, a formação e retenção de 

solo, a ciclagem de nutrientes e da água e a 

provisão de habitat. 

A sequência correta das definições é: 

a) 3 – 1 – 2 – 4 

b) 1 – 3 – 2 – 4 

c) 4 – 1 – 2 – 3 

d) 3 – 2 – 1 – 4 

e) 3 – 1 – 2 – 4 

13. Analise as afirmativas abaixo: 

(1) O aumento de temperatura, associado às 

mudanças na distribuição das chuvas, 

poderá ocasionar grandes alterações na 

distribuição e funcionamento dos biomas 

brasileiros; 

(2) O Pantanal é um sistema que se 

estrutura a partir de dinâmicas ecológicas 

complexas, de inundação, seca e fogo. 

(3) Ecossistemas naturais pristinos são 

aqueles em que os padrões e processos 

ecológicos são pouco alterados. 

(4) O Pantanal possui mais espécies 

endêmicas que o Cerrado e a Caatinga. 

Dentre as afirmações acima, estão corretas: 

a) Apenas 1, 2 e 3 

b) Apenas 2 , 3 e 4 

c) Apenas 3 e 4 

d) Apenas 1 e 2 

e) Todas as alternativas estão corretas 

14. Leia a sentença abaixo e assinale a 

alternativa que corresponde às principais 

classes de solo que suportam o Cerrado 

sentido restrito. 
“As principais classes de solo que suportam o 

Cerrado sentido restrito na região central do 

Planalto Central brasileiro são 

________________ e ______________ 

(HARIDASAN, 2005). São solos profundos e 

bem drenados, e não apresentam restrições ao 

crescimento radicular das árvores. Estas classes 

representam respectivamente, cerca de 46 e 15% 

da superfície total da região (REATTO; 

MARTINS, 2005).” 

a) Latossolos vermelhos e Argissolos. 

b) Latossolos vermelhos e Cambissolos. 

c) Latossolos vermelhos e Neossolos 

Quartzarênicos. 

d) Latossolos vermelhos e Neossolos Litólicos. 

e) Latossolos verdes e Gleissolos 
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15. A vulnerabilidade de sistemas naturais e 

antrópicos referem-se à combinação de três 

componentes relacionados às respostas às 

mudanças climáticas (PBMC/BPBES, 2018). 

Esses componentes são: 

a) Avaliação, interações e variações. 

b) Exposição, distribuição e biomas. 

c) Exposição, sensibilidade e capacidade 

adaptativa. 

d) Avaliação, exposição e biomas. 

e) Nenhuma das alternativas acima. 

16. Leia as sentenças abaixo e assinale 

verdadeiro (V) ou falso (F): 

(1) O Pantanal é o bioma mais populoso do 

país; nele vivem 70% da população 

brasileira. 

(2) A substituição da vegetação nativa e 

outras formas de conversão do uso da terra 

tornaram o Cerrado um dos biomas 

brasileiros mais vulneráveis. 

(3) A pouca representatividade de áreas 

protegidas, os processos de desertificação e 

persistência da pobreza humana são fatores 

de vulnerabilidade da Caatinga. 

(4) O Pantanal detém fitofisionomias únicas 

no país, tais como o paratudal. 

Dentre as afirmações acima, são verdadeiras: 

a) Apenas 1, 2 e 3 

b) Apenas 2, 3 e 4 

c) Apenas 2 e 3 

d) Apenas 1 e 4 

e) Todas as alternativas são verdadeiras 

17. Assinale a(s) alternativa(s) que justificam 

a sensibilidade dos ecossistemas urbanos: 

I. Alta incidência de ondas de calor 

II. Baixo risco de inundações 

III. Muitas áreas protegidas 

IV. Evidências de estresse e déficit hídrico 

Estão corretas as afirmações: 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) I e III. 

c) I e IV. 

d) I, III e IV. 

e) I, II e III. 

18. Leia a sentença abaixo e assinale a 

alternativa que preenche a lacuna 

apresentada.  
Alguns dos impactos potenciais das mudanças 

climáticas no bioma _____________ incluem: 

(i) a perda da cobertura vegetal; (ii) a perda de 

espécies por extinção ou migração para outros 

biomas; (iii) a perda de funções nos 

ecossistemas na transição de floresta para 

savana. 

a) Pantanal. 

b) Caatinga. 

c) Cerrado. 

d) Amazônia. 

e) Pampa. 

19. Leia as sentenças abaixo e relacione-as 

aos biomas brasileiros correspondentes.  

I. A taxa de conversão da vegetação nativa 

em sistemas agrícolas é elevada. 

II. É sensível, pois encontra-se em risco de 

desertificação. 

III. Apresenta altas taxas de desmatamento 

localizado. 

A alternativa que contém relação correta dos 

biomas correspondentes é: 

a) Mata Atlântica, Pampa e Cerrado. 

b) Pantanal, Cerrado e Pampa. 

c) Caatinga, Cerrado e Amazônia. 

d) Cerrado, Caatinga e Amazônia. 

e) Pantanal, Mata Atlântica e Pampa 

20. O sistema natural é formado pelo 

conjunto de elementos físicos, químicos e 

biológicos que caracterizam o sistema natural 

da bacia hidrográfica e os recursos hídricos 

formado pelos rios, lagos e oceanos. Nesse 

contexto, as principais componentes que 

caracterizam os sistemas em sua forma 

natural no contexto dos recursos hídricos são 

(assinale a alternativa correta): 

a) Geologia, pedologia, hidrografia e clima. 

b) Uso e ocupação do solo, energia, sistema de 

transporte e clima. 

c) Geologia, pedologia, hidrografia, clima e uso 

e ocupação do solo. 
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d) Áreas de risco ocupadas, sistemas de 

transporte fluvial, zoneamento urbano e rural. 

e) Cobertura vegetal, geologia, hidrografia e 

pontos de lançamento de efluentes. 

21. Considere as afirmações abaixo sobre os 

desafios enfrentados pela comunidade 

científica e demais setores envolvidos em 

recursos hídricos: 

i. Variabilidade climática e seus efeitos na 

produção de energia hidrelétrica e no uso 

do solo; 

ii. Controle ambiental do desenvolvimento 

urbano; 

iii. Sustentabilidade hídrica de regiões 

semiáridas. 

São desafios científicos e tecnológicos em 

recursos hídricos: 

a) i e ii. 

b) i, ii e iii. 

c) i e iii. 

d) Nenhuma das alternativas. 

e) ii e iii. 

22. A abordagem científica de temas 

ambientais necessita, em maior ou menor 

grau, de uma abordagem interdisciplinar. 

Isso se deve à própria natureza dos 

problemas ambientais originados no processo 

social de apropriação e alteração dos 

recursos ambientais. Abaixo seguem alguns 

temas aplicados: 

I – Gestão integrada de bacias hidrográficas 

II – Gestão da biodiversidade 

III – Mudanças climáticas 

IV – Zoneamento ecológico-econômico 

V – Indicadores ambientais 

VI – Avaliação de Impactos Ambientais 

VII – Análise de Ciclo de Vida dos Produtos 

Relacione os temas anteriores com as frases 

abaixo, que indicam os respectivos desafios 

técnico-científicos: 

[    ] Inobservância dos requisitos básicos 

metodológicos e de conteúdo necessários ao 

desenvolvimento dos EIAs e respectivos 

RIMAs. 

[    ] Com a evolução dos problemas ambientais, 

a compilação e a quantificação de todos os 

inputs e outputs relevantes de um sistema de 

produtos só poderão ser viabilizadas a partir de 

equipes interdisciplinares. 

[    ] Necessidade de formação de profissionais 

capazes de interagir com organizações 

conservacionistas, populações tradicionais e 

setores organizados da economia. 

[    ] Escalonar efeitos de âmbito global em 

associação com as condições socioeconômicas 

das comunidades locais e nacionais. 

[    ] Uso de índices muito arraigados na 

comunidade científica e que, com a evolução 

dos problemas ambientais, do ponto de vista de 

sua abordagem social, estão sendo 

profundamente questionados. 

[    ] Carência, por parte dos Estados, da dotação 

de recursos humanos e instrumentos capazes de 

gerar informações confiáveis para a tomada de 

decisão em nível regional. 

[    ] Embasar estratégias de gerenciamento 

viáveis não só do ponto de vista da conservação 

dos recursos aquáticos, como também os 

tornando compatíveis com os interesses dos 

diferentes grupos sociais, a médio e longo 

prazos. 

Assinale a alternativa que corresponde à 

sequência correta da correspondência: 

a) VI - III - II - V - VII - IV - I  

b) VI - IV - V - III - II - VII - I 

c) VI - I - V - II - IV - VII - III 

d) VI - VII - II - III - V - IV - I 

e) III - VI - VII - II - V - IV – I 

23. A afirmação e o desenvolvimento da 

Pesquisa Interdisciplinar em Meio Ambiente 

estão condicionados por uma série de fatores 

internos ao ambiente acadêmico e 

tecnológico, bem como fatores sociais, exceto: 

a) organização da cooperação técnico-científica, 

de forma a otimizar os recursos físicos e 

financeiros disponíveis e maximizar os esforços 

da comunidade científica no tratamento de 

questões complexas.  
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b) codificação das narrativas de forma a 

consolidar paradigmas dentro dos projetos, 

organizações, instituições e periódicos 

científicos. 

c) cooperação universidade-órgãos ambientais e 

universidade-indústria, de forma a permitir a 

troca dinâmica de informações sobre a demanda 

dos usuários e a oferta de conhecimentos e 

tecnologias por parte dos núcleos acadêmicos e 

tecnológicos. 

d) conduzir estudos empíricos sobre a prática, o 

ensino e a pesquisa interdisciplinar, de forma a 

ampliar a base de dados; sobre a qual será 

possível realizar análises gerais e os 

desenvolvimentos teóricos. 

e) consolidação de bases de dados e 

compartilhamento das informações, com base 

em um grande número de dados e informações e 

disponibilidade de séries históricas. 

24. A partir da abordagem interdisciplinar 

sobre os problemas ambientais, analise as 

afirmações abaixo: 

I - A problemática ambiental tem 

transbordado o campo dos paradigmas 

científicos e do conhecimento disciplinar. 

II - A questão ambiental, com a sua 

complexidade e interdisciplinaridade 

emergem no último terço do século IV. 

III - Para orientar estratégias de 

investigação e de formação como políticas 

ambientais e de desenvolvimento 

sustentável, basta reconhecer os efeitos da 

dinâmica dos ecossistemas. 

IV - Os conflitos ambientais 

contemporâneos serão resolvidos pela 

intersecção científica da antropologia e da 

ecologia. 

V - A natureza é administrada, explorada, 

conservada, transformada, através de 

formas de valorização e de significação 

que provêm da cultura. 

Com base nas afirmações acima é correto 

afirmar que: 

a) Somente I, II e III estão verdadeiras. 

b) Somente III, IV e V estão verdadeiras 

c) Todas estão verdadeiras 

d) Somente I e V estão verdadeiras. 

e) Somente II e IV estão verdadeiras. 

25. Analise o trecho abaixo: 
“O problema da articulação entre ciências não 

se refere às aplicações técnicas do saber para 

resolver problemas práticos, nem às relações de 

um objeto científico com outros objetos 

empíricos. A articulação científica é um 

problema alheio às aplicações técnicas e 

ideológicas das ciências e diz respeito só a 

alguns casos.” 

Marque a alternativa correta sobre um exemplo 

prático de articulação entre as ciências no 

campo ambiental: 

a) A importação das teorias da termodinâmica e 

da ecologia ao campo da economia, para 

reformular os conceitos de produção sustentável 

na economia ecológica. 

b) A produtividade eco-tecnológica articula 

processos de diferentes ordens de materialidade, 

onde se excluem as relações sociais das práticas 

jurídicas. 

c) Os processos de transformação dos 

ecossistemas que dependem tão-somente das 

leis biológicas da evolução. 

d) As estruturas biológicas, neuronais e 

linguísticas, que se transformam com mudanças 

históricas imediatas. 

e) A análise do meio ambiente desconsiderando 

as pessoas. 

26. A compreensão das relações entre os seres 

humanos e os sistemas naturais requer uma 

visão sociológica integrada, onde o conceito 

de “sistemas socioecológicos” está sendo 

usado para integrar os processos e 

componentes socioeconômicos e biofísicos. 

Dentro desse contexto, sistemas 

socioecológicos podem ser caracterizados 

como: 

a) sistemas humanos e naturais conectados – 

enfatizando sua característica principal, a de que 

humanos devem ser considerados parte da 
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natureza como um todo, ao invés de analisados 

separadamente. 

b) sistemas que respeitam a separação entre o 

homem, que ocupa o espaço urbanizado, e o 

ambiente natural. 

c) sistemas integrados de homens, fauna e flora 

– enfatizando a característica do homem como o 

ser central dessa relação. 

d) sistemas humanos e naturais conectados – 

enfatizando que o homem deve ser analisado 

separadamente por ter o poder de transformação 

do ambiente natural. 

e) sistemas urbanos que levam em consideração 

o bem estar social através das políticas de 

preservação do ambiente natural do entorno. 

27. Com relação à biodiversidade, o Brasil é o 

país campeão em número de espécies, sendo o 

mais megadiverso entre os países que 

abrigam 70% das espécies do planeta. Só o 

ecossistema Amazônico apresenta de 10 a 

15% da biodiversidade continental total do 

planeta e armazena entre 150 a 200 bilhões 

de toneladas de carbono. Por outro lado, o 

país também ostenta algumas das maiores 

taxas anuais de desmatamento, que tem por 

consequência: 

a) manutenção no número de espécies da fauna 

e da flora. 

b) garantia de impactos positivos sobre a 

qualidade e quantidade de água. 

c) perda de espécies provocada pela perda de 

hábitats. 

d) manutenção das variáveis climáticas. 

e) aumento no número de espécies endêmicas. 

28. O fogo é um drástico agente de 

perturbação na vegetação do bioma do 

Cerrado com grande impacto na dinâmica 

das populações das plantas. Entre as 

alterações na paisagem causadas pelo fogo no 

Cerrado podem ser citadas: 

a) uma mortalidade apenas de plantas lenhosas 

de grande porte 

b) a manutenção de uma alta biodiversidade 

c) o aumento na oferta de recurso para os 

herbívoros 

d) a diminuição da altura da vegetação 

e) um aumento na altura da vegetação 

29. Segundo o Sistema de Estimativas de 

Emissões e Remoções de Gases de Efeito 

Estufa (SEEG), elaborado com base nos 

dados dos Inventários Brasileiros de 

Emissões e Remoções Antrópicas de Gases do 

Efeito Estufa (SEEG, 2017a), as mudanças de 

uso da terra corresponderam, no Brasil, a 

aproximadamente metade das emissões 

brutas de CO2 e do país entre 2009 e 2051. 

Grande parte dessas emissões é gerada pelo: 

a) aumento no número de fábricas instaladas no 

Brasil. 

b) desmatamento no Cerrado e na Amazônia. 

c) aumento da poluição nos mananciais. 

d) desmatamento em áreas de proteção 

ambiental. 

e) mortalidade das plantas e animais. 

30. De acordo com o relatório “Potência 

Ambiental da Biodiversidade: um caminho 

inovador para o Brasil, 2018” o termo 

Biodiversidade refere-se a: 

a) variabilidade entre organismos vivos do 

ambiente terrestre. 

b) variabilidade entre organismos vivos dos 

ecossistemas terrestres e marinhos. 

c) variabilidade entre organismos incluindo, 

entre outros, ecossistemas terrestres, marinhos e 

demais aquáticos, assim como dos complexos 

ecológicos dos quais eles são partícipes.  

d) variabilidade entre organismos úteis ao 

homem para geração de renda. 

e) variabilidade entre organismos localizados 

somente em áreas protegidas ambientalmente, 

incluindo ecossistemas terrestres e aquáticos. 


