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Resolução: Alternativa B 

Na oração “Você está no meio desse ambiente. ”, o 

substantivo masculino “o meio” junto com a preposição 

“em” formam uma locução adverbial indicando lugar.   

 

 

Resolução: Alternativa A 

A figura de linguagem zeugma é a omissão de um termo já 

empregado anteriormente, logo no trecho “Seu rosto imóvel 



logrou / uma expressão que ninguém / chegou perto de 

imitar: / cômica e séria...” o termo “uma expressão” está 

omitido no segundo período da oração. 

 

 

 

Resposta: Alternativa E 

De acordo com a proporção dada no enunciado podemos montar a seguinte relação: 

 

 

 

 

 

Resolução: Alternativa E 

Situado na parte da África Central, a Floresta do Congo abrange seis países do continente africano: República do Congo, 

República Democrática do Congo, República Centro Africana, Camarões, Guiné Equatorial e Gabão. Esta região sofreu 

fortemente com o processo de escravidão dos negros, os quais eram trazidos, em sua maioria, para América do Sul. 



 

 

Resposta: Alternativa B 

Para obter o maior comprimento de onda, utilizaremos a menor frequência, já que comprimento de onda e frequência são 

grandezas inversamente proporcionais. 

Utilizando a equação fundamental da ondulatória, temos: 

 

 

 

 

 



 

 

Resolução: Alternativa B 

Os canudos reutilizáveis enquadram no princípio de número 6, (" Maximizar o uso de fontes renováveis"),  

 

 



 

 

Resolução: Alternativa D 

....economia atômica é muito superior, já que 76% da massa atômica inicial está presente no produto final. (Eficiência energética – 

5) 

...na reação "X" é produzido um sal de cloreto de cálcio, que terá depois de ser separado do oxido de propileno, requerendo gasto 

adicional de solvente, energia e tempo, ao passo que na reação "Y" é apenas necessário evaporar a água presente na mistura 

reacional. (Minimizar a produção de resíduos – 1) 

...na reação "Y" utiliza peróxido de hidrogênio, um reagente menos nocivo que o cloro e não produz resíduos tóxicos. (Utilizar 

solventes e auxiliares mais seguros – 4) 

Portanto alternativa D 

 

 

Resposta: Alternativa A 

Fazendo o cruzamento das cargas, temos: 

 

 

 



 

Resolução: Alternativa D 

A área das Reservas Extrativistas pertence ao domínio do poder público, com uso concedido às populações extrativistas 

tradicionais. As áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

 

 

Resolução: Alternativa B 

A Aliança dos Povos da Floresta é uma associação criada em 1989 e que reune o Conselho Nacional de Seringueiros (CNS), a 

Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) e o Grupo de Trabalho Amazônico (GTA). O objetivo 

da aliança era unir os interesses de indígenas, seringueiros, castanheiros, pequenos pescadores e populações ribeirinhas, entre 

outros povos tradicionais. Buscou convencer o governo federal e as administrações estaduais a criar reservas para a colheita não 

predatória de produtos como látex, a castanha do Pará e o coco do babaçu. Além de contribuir para a preservação das áreas 

indígenas e da floresta, essas reservas extrativistas seriam também um instrumento de reforma agrária. 

 



 

Resolução: Alternativa C 

Dado as informações do enunciado, temos: 
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Resolução: Alternativa D 

Para se evitar desastres como os casos de Mariana e Brumadinho, é de suma importância que haja uma fiscalização rígida para 

averiguar se as normas técnicas estão sendo respeitadas no processo de extração do minério. 

 

 

Resolução: Alternativa B 

O ferro encontra-se geralmente sob a forma de óxidos, como a magnetita e a hematita ou ainda como um carbonato, a siderita. 

 

 

 



 

Resolução: Alternativa C 

Analisando a imagem podemos constatar uma maior incidência dos raios solares no hemisfério norte, este processo acontece 

quando é verão neste hemisfério. Sendo assim, na Mata Atlântica (localizada no hemisfério sul) será inverno. 

 

 



 

Resolução: Alternativa D 

O texto apresenta a relação entre os povos indígenas com a preservação da biodiversidade, evidenciando que os métodos de 

plantio dos povos indígenas são muito mais eficazes e consequentemente mais resistentes às pragas. Essa preservação da 

biodiversidade se deve justamente ao o enriquecimento da cobertura e dos solos da floresta realizados pelos povos indígenas.  

 

 

Resolução: Alternativa E 

No quarto parágrafo do texto fica evidente que a falta de variedade de batatas no método de cultivo dos irlandeses foi o que 

ocasionou a Grande Fome, pois como apenas uma espécie de batata era cultivada, consequentemente, mais suscetível a fungos e 

pragas.  

 

 

Resolução: Alternativa D 

Na coevolução, uma novidade evolutiva em uma população faz uma pressão seletiva sobre outra na qual ela interage, como no 

caso de parasitas e hospedeiros. 

 



 

Resolução: Alternativa E 

No trecho apresentado pode-se depreender que os povos indígenas preservam as variedades em cultivo e observam as novidades 

por tradição e gosto. Logo somente na alterativa E temos uma nova construção, porém com o sentido original, apesar das 

modificações sintáticas.  

 

 

Resolução: Alternativa D 

O plantio em curvas de nível consiste na produção ordenada por meio de linhas com diferentes altitudes do terreno. Essa técnica é 

essencial para áreas íngremes. O processo ajuda a conservar o solo contra erosões e contribui com o escoamento da água da 

chuva, fazendo com que ela se infiltre mais facilmente na terra e evite os deslizamentos. 

 



 

Resolução: Alternativa A 

De acordo com o texto, temos que a porcentagem que se refere ao número de espécies está entre  e .  

Como  e , temos que P é o melhor ponto que representa este percentual, pois P está ente 0 e 1, assim como 

os valores 0,01 e 0,1 estão entre 0 e 1. 

 

 

Resolução: Alternativa B 

De acordo com o texto, uma área considerada hotspots deve ter , ou menos, de sua vegetação original preservada. Logo, deve 

ter, pelo menos,  de sua área desmatada. 

Temos que a Mata Atlântica é o único bioma que satisfaz esta condição. 

 



 

Resolução: Alternativa B 

De acordo com o texto, temos que 1,4% representa a área total dos 25 hotspots, em relação a área da superfície do planeta Terra 

de 500 milhões de . Então, temos: 

. 

Logo, o tamanho médio de cada bioma será: 

. 

 

 

Resolução: Alternativa E 

No cartum é apresentado uma paródia (“um efeito de linguagem que propõe uma nova forma de olhar e ler a realidade”) do 

modelo evolucionista, pois na parte final do modelo temos uma releitura ao apresentar a figura de um homem descartando lixo na 

água, dessa maneira fazendo uma crítica aos hábitos de consumo da sociedade que vêm poluindo de maneira intensa os oceanos 

tal qual o meio ambiente. 



 

 

Resolução: Alternativa A 

O cartum é um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico que critica, satiriza e expõe situações por meio do grafismo 

e humor e utiliza predominantemente linguagem não verbal. 

 

 

Resposta: Alternativa E 

 

 

Utilizando a equação da velocidade média, temos: 

 



 

 

 

 

 

 

Resolução: Alternativa D 

O texto chama a atenção para o perigo de se introduzir uma espécie exótica, a qual, via de regra, não tem predadores no novo 

ambiente, aumentando significativamente em quantidade e alterando as relações ecológicas existentes. 

 



 

Resposta: Alternativa C 

De acordo com o enunciado, o objeto do cotidiano que tem características comparáveis às desse peixe é a bateria, pois possui um 

polo positivo e um polo negativo 

 

 

Resolução: Alternativa D 



Desde a Antiguidade, o Mar Mediterrâneo foi uma zona privilegiada de contatos culturais, intensas relações comerciais e de 

constantes confrontos políticos. Às margens do Mediterrâneo se constituíram civilizações como a dos romanos, egípcios, gregos, 

entre outras. 

 

 

Resolução: Alternativa B 

As esponjas são animais filtradores, células denominadas conócitos auxiliam nessa função.  

 

 



 

Resolução: Alternativa E 

Empuxo é o nome dado à força exercida por um fluido sobre um objeto mergulhado total ou parcialmente nele, e sempre apresenta 

direção vertical e sentido para cima. Para o peixe que tende a ficar no fundo devido a problemas na bexiga natatória, o empuxo é 

menor que o peso do peixe. 

 

 

 

 

Resolução: Alternativa B 

O desaparecimento do Mar de Aral, na Ásia Central, é uma 

das maiores catástrofes provocadas pelo homem do mundo. 

Para estimular o cultivo de algodão, políticas de irrigação 

agressivas implementadas pelos soviéticos transformaram 

90% do que costumava ser o quarto maior lago do mundo 

em um deserto. 

 

 



 

 

Resolução: Alternativa E 

O texto trata da eutrofização na qual um ambiente adquire 

altas taxas de nutrientes. Há queda na taxa de oxigênio pela 

elevação das bactérias que o utilizam para realizar o 

processo de decomposição da matéria orgânica. 

 

 

 

 

Resolução: Alternativa D 

A Conferência de Estocolmo ou Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano ocorreu entre 5 e 

16 de junho de 1972, em Estocolmo, na Suécia. Esse foi o 

primeiro evento organizado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) para discutir de maneira global sobre as 

questões ambientais. 

 

 



 

Resolução: Alternativa D 

Se a cada 10 metros de profundidade sob a água a pressão é 

acrescida de 1 atm, então na profundidade de 11000 metros, 

teremos: 

 

 

 

Como a pressão exercida pelo ar atmosférico, quando se está 

ao nível do mar, é de 1 atm, então a pressão total suportada 

pelos seres que vivem no fundo das fossas das Marianas 

equivale a 1101 atm 

 

Resolução: Alternativa B 

O Rio de Janeiro se tornou capital e sede do Império 

Português em 1808, quando a família real portuguesa se 

estabeleceu no Brasil, após a fuga de Portugal. Com isso, o 

Rio de Janeiro sofreu grandes alterações e urbanização. 

Dentre as construções que foram erguidas nesse período, 

destaca-se o Jardim Botânico. 

 

 

 

 

Resolução: Alternativa A 

No Brasil, praticamente todos os povos indígenas cultivam o 

milho e cada um deles tem um conjunto de sementes de 

variedades que lhes são próprias e fazem sempre um grande 

esforço para preservá-las. 

 



 

Resolução: Alternativa D 

Considere: 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Resolução: Alternativa C 

Orquídeas e bromélias são comensais. Elas se beneficiam 

por estarem fazendo outras plantas de suporte e obtendo 

luminosidade suficiente para fotossíntese ao mesmo tempo 

em que as espécies que fazem esse suporte não são nem 

prejudicadas e nem beneficiadas. Portanto, temos uma 

relação de comensalismo via inquilismo. 

 

 

Resolução: Alternativa B 

Elevadas taxas de umidade e temperatura favorecem a 

reciclagem da matéria por fungos e bactérias, permitindo 

maior disponibilidade de nutrientes inorgânicos. A 

luminosidade auxilia na fotossíntese, o qual permite 

acréscimo na produção de matéria orgânica, sustentando, 

então, uma maior variedade de indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resolução: Alternativa D 

Do triângulo , sabendo que  e , temos que . Logo, temos que o 

triângulo  é isósceles. Então,  . 

Da mesma forma, temos que o triângulo  é isósceles e . 

Calculando a área dos triângulos, temos: 

 

 

Logo, temos que a área do triângulo  é igual a quatro vezes a área do triângulo . 

 

 

 



 

Resolução: Alternativa E 

De acordo com o texto, o tipo de radiação potencialmente capaz de combater o mosquito citado são os Raios Gamas, já que eles 

possuem os menores comprimentos de onda. 

 



 

 

Resolução: Alternativa C 

Logo no primeiro parágrafo do texto é apresentada a 

definição do termo “biopirataria”, que consiste na 

apropriação indevida de recursos da biodiversidade 

para uso científico ou biotecnológico, especificamente 

no Brasil a biopirataria também se apropria 

indevidamente do conhecimento das comunidades 

locais.  

 

 

Resolução: Alternativa C 

Após a tomada de Constantinopla pelos turcos, em 1453, o 

comércio de especiarias (produtos raros vindos, 

principalmente, do Oriente) ficou mais difícil, pois, a rota 

terrestre geralmente utilizada pelos mercadores foi 

bloqueada pelos turcos. Para resolver esse problema, os 

países ibéricos – Portugal e Espanha – procuraram uma 

alternativa para chegar às especiarias. Eles então 

estabeleceram rotas marítimas, diferentes das até então 

conhecidas, para chegas às Índias – nome genérico dado à 

região do leste da Ásia. Porém, os portugueses acabaram 

aportando na África – posteriormente também chegando ao 

Brasil -, enquanto os espanhóis chegaram na, até então 

desconhecida, América. 

 



 

Resolução: Alternativa A 

A característica refere-se ao agente etiológico da amebíase, 

que é um protozoário adquirido em água e alimentos 

contaminados com o cisto, que é uma forma de resistência 

às condições ambientais adversas 

 

 

 

Resolução: Alternativa E 

Angiospermas e gimnosperma compartilham da presença de 

semente, contudo a semente da gimnosperma não está 

envolta por um fruto. 

 

 

 

 

 

 



 

Resolução: Alternativa E 

De acordo com o texto, podemos escrever a relação a seguir: 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Resolução: Alternativa C 

A Química Ambiental estuda todo e qualquer processo 

químico que ocorra na natureza, sendo importante para a 

manutenção da biodiversidade. É o campo de estudos que 

tem por objetivo conhecer esses processos, que ocorrem de 

forma natural ou provocada por alguma interferência 

humana.  

Portanto alternativa C 

 

 

 



 

 

 

Resolução: Alternativa A 

O aquecimento global designa o aumento das temperaturas 

médias do planeta ao longo dos últimos tempos, o que, em 

tese, é causado pelas práticas humanas. A principal causa 

desse problema climático que afeta todo o planeta é a 

intensificação do efeito estufa, fenômeno natural 

responsável pela manutenção do calor na Terra e que vem 

apresentando uma maior intensidade em razão da poluição 

do ar resultante das práticas humanas. 

 

 

 

Resolução: Alternativa D 

Para o homem medieval os fenômenos naturais tinham sua 

origem no divino, eram manifestações sobrenaturais, já que 

não existiam tecnologias que poderiam explicar a maioria 

desses fenômenos de forma racional. Dessa forma, colheitas 

pobres e epidemias eram muitas vezes interpretadas como 

castigos divinos por determinadas ações humanas 



 

Resolução: Alternativa A 

A fronteira agrícola representa uma área mais ou menos 

definida de expansão das atividades agropecuárias sobre o 

meio natural. Geralmente, é nessa zona que se registram 

casos de desmatamento ilegal e de conflitos envolvendo a 

posse e o uso da terra sobre as chamadas terras devolutas, 

espaços naturais pertencentes à união e que não são 

delimitados por propriedades legais, servindo de moradia 

para índios e comunidades tradicionais e familiares. 

 


