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QUESTÃO 01 

Observe a figura. 

 
Tendo como referência o teatro localizado a 

Norte, indique a direção descrita corretamente. 
 

 a padaria localiza-se a ao Sul de Shrek. 

 a escola está a Leste do Ogro. 

 o jornal situa-se a Nordeste de Shrek. 

 a quadra de esportes fica a Norte do teatro. 

 o semáforo se localiza a sudoeste do Ogro. 
 
 

QUESTÃO 02 

Em que direções, respectivamente, deveriam 

olhar dois observadores, um posicionado em 

Porto Alegre e outro em Buenos Aires, para se 

avistarem simultaneamente caso isso fosse 

possível?  

 

OBS: As cidades estão indicadas pela imagem 

. 

 
 

 Sul e norte 

 Sudeste e Noroeste 

 Leste e Oeste 

 Sudoeste e Nordeste 

 Nordeste e Sudeste 
 
 

QUESTÃO 03 

Leia o texto: 

 
http://www.tudoagora.com.br/noticia/19231/Novelas-

da-Globo-Caminho-das-Indias-Melissa-descobre-

traicao-de-Ramiro-eagride-Gaby.html - Acesso em: 1 

set. 2009 

 

Sobre o GPS, leia as afirmações abaixo e 

assinale somente as que estão corretas: 

I. O GPS é considerado, atualmente, a mais 

moderna e precisa ferramenta de 

determinação da posição de um ponto da 

superfície terrestre. É um termo em inglês que 

significa Global Positioning System. 

II. O GPS permite apenas o monitoramento de 

deslocamentos realizados em pequenas 

distâncias de um ponto para outro, em linha 

reta. 

III. O GPS é um instrumento de orientação 

utilizado apenas em automóveis importados. 

IV. O GPS representa uma tecnologia 

desenvolvida inicialmente para fins bélicos 

(guerra). 

 

 Apenas I e IV são corretas. 

 Apenas II e IV são corretas. 

 Apenas I e III são corretas. 

 Apenas II e III são corretas. 

 Apenas I e II são corretas 
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QUESTÃO 04 
Leia o texto: 

 

O cientista britânico Stephen Hawking disse 

nesta terça-feira (18) que a detecção das ondas 

gravitacionais geradas depois da criação do 

Universo pelo Big Bang é "outra confirmação da 

expansão" cósmica, teoria elaborada há mais de 

30 anos. 

Em declaração à Rádio 4 da "BBC", o cientista 

da universidade inglesa de Cambridge lembrou 

que a "expansão" foi concebida pela primeira vez 

pelo cosmólogo Alan Guth [...] 

Hawking lembrou que em 1982 convidou 

cientistas que estudavam a teoria para participar 

de uma "oficina de trabalho" na Universidade de 

Cambridge, onde concluíram que era válida a 

ideia da "expansão" no começo do Universo, o 

que só foi confirmado através de observação dez 

anos depois de sua proposição. 

 

Fonte: http://g1.globo.com/ciencia-e-

saude/noticia/2014/03/estudo-sobre-big-bang-

confirma-expansao-cosmica-diz-hawking.html 20:23 

min. 

 

A teoria é abordada no texto, pelo cientista 

britânico Stephen Hawking é 

 

 a teoria da nebulosa solar. 

 a teoria do Big Bang. 

 a teoria da nuvem primordial. 

 a teoria da deriva continental. 

 a teoria do geocentrismo. 
 
 

QUESTÃO 05 

Observe a imagem: 

 

 

A imagem e os números representam as 

camadas estruturais da Terra, sendo elas: 

 

 1: Manto, 2: Crosta e 3: Núcleo. 

 1: Núcleo, 2: Manto e 3: Crosta. 

 1: Crosta, 2: Núcleo e 3: Manto. 

 1: Crosta, 2: Manto e 3: Núcleo. 

 1: Manto, 2: Núcleo e 3: Crosta. 
 
 

QUESTÃO 06 

“O matemático e astrônomo Ptolomeu (78-161 

d.C.) defendeu a teoria de que os planetas, o Sol 

e as estrelas se moviam em círculos centrados na 

Terra. Esta ideia era já conhecida pelos gregos 

(Aristóteles) e era como um artigo de fé para os 

católicos. Já o padre e astrônomo Copérnico 

(1473-1543) foi o primeiro a contestar esta teoria: 

afinal o Sol está em repouso, os planetas e a 

Terra giram em torno dele, sendo cobertos por 

uma esfera de estrelas.” 

 

As teorias defendidas por Ptolomeu e Copérnico, 

são respectivamente: 

 

 Heliocentrismo e Geocentrismo. 

 Esfericidade e Heliocentrismo. 

 Geocentrismo e Big Bang. 

 Big Bang e Esfericidade. 

 Geocentrismo e Heliocentrismo. 
 
 

QUESTÃO 07 
No Sistema Solar, oito planetas giram ao redor do 

Sol seguindo determinada ordem e quanto mais 

longe do Sol estiver o planeta, menor será a 

velocidade em torno deste astro. Então, o planeta 

que completa mais rápido uma volta ao redor do 

Sol é:  

 

 Mercúrio  

 Vênus  

 Terra  

 Marte  

 Júpiter  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/03/estudo-sobre-big-bang-confirma-expansao-cosmica-diz-hawking.html%2020:23
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/03/estudo-sobre-big-bang-confirma-expansao-cosmica-diz-hawking.html%2020:23
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/03/estudo-sobre-big-bang-confirma-expansao-cosmica-diz-hawking.html%2020:23
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QUESTÃO 08 
O eclipse é um evento astronômico que acontece 

quando um objeto celeste se move para a sombra 

de outro. O eclipse lunar ocorre, quando:  

 

 Eclipses lunares acontecem quando o Sol 

passa pela sombra da Terra.  

 Quando a sombra da Lua cruza a superfície 

da Terra.  

 O tipo de eclipse solar depende da distância 

da Lua à Terra durante o evento.  

 Quando a Lua fica parcialmente iluminada.  

 A Terra fica entre a Lua e o Sol, assim o 

nosso planeta projeta uma sombra sobre a 

Lua, nosso satélite natural.  
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09 

A repetição dos dias e das noites, como ilustra a 

figura abaixo, é devido:  

 
 

 ao movimento de translação da Terra.  

 à imobilidade da Terra em relação ao Sol.  

 ao movimento de rotação da Terra.  

 aos eclipses da Lua.  

 aos movimentos dos planetas em torno do 
Sol.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 
Quando observamos o céu, temos a impressão 

de que nosso planeta está parado e que os outros 

astros é que se movem. Entretanto, a Terra 

realiza diversos movimentos, que afetam nossas 

vidas. O movimento de translação e a inclinação 

do eixo terrestre, por exemplo, determinam a 

desigualdade na distribuição de luminosidade e 

calor na Terra, conforme os períodos do ano. 

Indique na tabela abaixo as afirmações corretas 

sobre o movimento de translação com relação às 

estações do ano. 

 

 Posição da 

Terra 

Estação no 

Hemisfério 

Sul 

Estação no 

Hemisfério 

Norte 

1 Equinócio Inverno Outono 

2 Solstício Primavera Outono 

3 Equinócio Outono Verão 

4 Solstício Verão Inverno 

5 Equinócio Inverno Verão 

 

Está correto apenas o que se afirmar(m) no(s) 

item(ns) 

 

 1 e 3. 

 2. 

 3 e 4. 

 4. 

 1 e 5. 
 
 
 

QUESTÃO 11 
Uma cidade está localizada a 5,5 cm de outra, 

medidos sobre um mapa de escala 1:10 km. 

Desprezando as distorções normais de uma 

projeção, marque a opção que indica a distancia 

real (no terreno) entre as cidades. 

 

 55 cm. 

 10,5 km. 

 50 cm. 

 50 km. 

 55km  
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QUESTÃO 12 
Observe o mapa e responda o que se pede: 

 
 

No mapa do município de Anicuns, as distâncias 

em linha reta entre a sede do município e 

Choupana e entre Anicuns e Capelinha são, 

respectivamente, de 5,0 cm e 4,5 cm. Já a 

distância entre Choupana e Capelinha é de 6,5 

cm. Sabendo-se que a escala do mapa é de 1: 4 

km, a distância real entre as localidades é de 

aproximadamente: 

 

 18 km, 20 km e 26 km 

 20 km, 18 km e 26 km 

 20 km, 26 km e 18 km 

 26 km, 18 km e 20 km 

 18 km, 26 km e 20 km 
 
 
 

QUESTÃO 13 
As placas tectônicas movimentam-se 

aleatoriamente, ou seja, de forma não agrupada e 

organizada. No entanto, a direção que elas 

tomam deve-se à orientação da pressão 

magmática exercida logo abaixo delas. 

Nesse sentido, quando duas placas tectônicas 

movimentam-se no sentido contrário ou 

divergente, temos a formação de: 

 

 Fossas oceânicas. 

 Cordilheiras. 

 Falhamentos. 

 Dobramentos. 

 Bacias sedimentares. 

QUESTÃO 14 
Leia o texto e responda:  

“Era uma linda manhã quando João acordou 
ele abre a janela de seu quarto e se depara com 
o Sol, que ainda não está tão quente assim. O dia 
passa e o calor aumenta João sai para ir ao 
colégio, saindo de casa ao olhar para cima 
percebe que o Sol está no meio do céu, ele fica 
pensativo, ao sair no fim de tarde João percebe 
que o Sol está do lado oposto da manhã ficando 
confuso, sem entender porque o Sol se 
movimenta pelo dia se é a terra que gira em torno 
do Sol” 

 
Qual é o nome dado ao processo que João 
observou durante o dia?  
 

 Movimento de Translação. 

 Movimento de Rotação. 

 Movimento aparente do Sol. 

 Movimento regular. 

 Movimento real do Sol. 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 

Um TSUNAMI é uma onda (ou uma série delas) 

que ocorre após perturbações abruptas que 

deslocam verticalmente a coluna de água. 

Sabe-se que esse fenômeno pode ser 

ocasionado  

 

 por derretimento abrupto de gelo das 

calotas polares.  

 pelo aquecimento rápido da atmosfera 

provocado pelo efeito estufa.      

 por movimentos sísmicos na crosta 

oceânica.    

 pelo aquecimento de águas oceânicas 

profundas.    

 pela posição da Lua em relação à Terra, 

alterando o fluxo das marés.   
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QUESTÃO 16 
O vulcanismo é um dos processos da dinâmica 

terrestre que sempre encantou e amedrontou a 

humanidade, existindo diversos registros 

históricos referentes a esse processo. Sabe-se 

que as atividades vulcânicas trazem novos 

materiais para locais próximos à superfície 

terrestre. A esse respeito, pode-se afirmar 

corretamente que o vulcanismo  

 

 é um dos poucos processos de liberação de 

energia interna que continuará ocorrendo 

indefinidamente na história evolutiva da 

Terra.  

 ocorre, quando aberturas na crosta aliviam 

a pressão interna, permitindo a ascensão de 

novos materiais e mudanças em seus 

estados físicos.      

 é um fenômeno tipicamente terrestre, sem 

paralelo em outros planetas, pelo que se 

conhece atualmente.    

 traz para a atmosfera materiais nos estados 

líquido e gasoso, tendo em vista originarem-

se de todas as camadas internas da Terra.    

 é o processo responsável pelo movimento 

das placas tectônicas, causando seu 

rompimento e o lançamento de materiais 

fluidos.    
 
 
 

QUESTÃO 17 

Os ventos as chuvas, as ondas do mar, as 

mudanças de temperatura são exemplos de 

agentes importantes na formação das rochas.  

Assinale a alternativa que se refere às rochas que 

dependem desses agentes para serem formadas: 

 

 Rochas Magmáticas intrusivas. 

 Rochas Metamórficas. 

 Rochas Magmáticas extrusivas. 

 Rochas ígneas. 

 Rochas Sedimentares. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUESTÃO 18 

 
 
A pintura rupestre mostrada na figura acima, que 
é um patrimônio cultural brasileiro, expressa: 
 

 O conflito entre os povos indígenas e os 
europeus durante a colonização do Brasil 

 A organização social e política de um povo 
indígena e a hierarquia entre seus membros 

 Aspectos da vida cotidiana de grupos que 
viveram durante a chamada pré-história do 
Brasil 

 Os rituais que envolvem sacrifícios de 
grandes dinossauros atualmente extintos 

 A constante guerra entre diferentes grupos 
paleoíndios da América durante o período 
colonial 
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QUESTÃO 19 
Os quatro calendários apresentados abaixo 
mostram a variedade na contagem do tempo em 
diversas sociedades. 
    

 
 
Com base nas informações apresentadas, pode-
se afirmar que: 
 

 O final do milênio, 1999/2000, é um fator 
comum às diferentes culturas e tradições. 

 Embora o calendário cristão seja hoje 
adotado em âmbito internacional, cada 
cultura registra seus eventos marcantes em 
calendário próprio. 

 O calendário cristão foi adotado 
universalmente porque, sendo solar, é mais 
preciso que os demais. 

 A religião não foi determinante na definição 
dos calendários. 

 O calendário cristão tornou-se dominante 
por sua antiguidade. 

 
 

QUESTÃO 20 
“Nossos vales e montes 
São o berço dos bravos 
Nossa palavra e ação, só buscam a perfeição... 
Seu nome é seu triunfo 
Desde a época de nosso ancestrais 
Sua glória, seus cedros 
Seu símbolo é para a eternidade” 
 
 

Os versos acima fazem parte do hino do 
Líbano. Desde a Antiguidade seu povo esteve 
ligado às questões comerciais e a uma intensa 
atividade de navegação marítima. Tais aspectos 
caracterizam o povo: 
 

 fenício 

 persa 

 hebreu 

 sumério 

 babilônio 
 

QUESTÃO 21 
O Egito é visitado anualmente por milhões de 
turistas de todos os cantos do planeta, desejosos 
de ver a grandiosidade do poder esculpida em 
pedra há milênios: as pirâmides de Gizé, as 
tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos 
construídos ao longo do Nilo. 
 
O que hoje é atração turística era, no passado, 
interpretado de forma muito diferente, pois: 
 

 Significava, entre outros aspectos, o poder 
que os faraós tinham para escravizar 
grandes contingentes populacionais  

 Representava para a população do Egito a 
possibilidade de enriquecimento 

 Significava a solução para os problemas 
econômicos 

 Representava o sacrifício dos sacerdotes 
nas construções 

 Significava o engrandecimento das nações 
inimigas do povo egípcio 

 
 

 
 
QUESTÃO 22 

Ao visitar o Egito do seu tempo, o historiador 
grego Heródoto interessou-se por fenômenos que 
lhe parecem incomuns, como as cheias 
irregulares do rio Nilo. A propósito do assunto, 
escreveu o seguinte: 
 

Eu queria saber por que o Nilo sobe no 
começo do verão e subindo continua durante cem 
dias; por que ele se retrai e sua corrente baixa, 
assim que termina esse número de dias, sendo 
que permanece baixo o inverno inteiro, até um 
novo verão. 

Alguns gregos apresentam explicações 
para os fenômenos do rio Nilo. Eles afirmam que 
os ventos do noroeste provocam a subida do rio, 
ao impedir que suas águas corram para o mar. 
Com certa frequência, esses ventos deixam de 
soprar, sem que o rio pare de subir da forma 
habitual. Além disso, se os ventos do noroeste 
produzissem esse efeito, os outros rios que 
correm na direção contrária aos ventos deveriam 
apresentar os mesmos efeitos que o Nilo, mesmo 
porque eles todos são pequenos, de menor 
corrente. 
 

HERÓDOTO. História, ed. Chicago 
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Heródoto critica a explicação de alguns 
gregos para os fenômenos do rio Nilo. De acordo 
com o texto, julgue as afirmativas a seguir: 
 
I. Para alguns gregos, as cheias do Nilo devem-

se ao fato de que suas águas são impedidas 
de correr para o mar pela força dos ventos do 
noroeste 

II. Segundo o texto, quando os ventos param, o 
rio Nilo não sobe. 

III. A explicação de alguns gregos baseia-se no 
fato de que fenômeno igual acontece com rios 
de menor porte 

 
É CORRETO apenas o que se afirma em: 
 

 I 

 II 

 I e II 

 I e III 

 II e III 
 
 

 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 23 

 
 
É CORRETO afirmar que a imagem representa: 
 

 Uma cena do cotidiano dos hititas, na 
pesagem de mercadorias 

 Acontecimentos dos sonhos de Moisés, de 
libertação do povo hebreu 

 O início do mundo para os antigos egípcios 

 O livro dos mortos dos egípcios, com Osíris 
à direita e Anúbis ao centro 

 Deuses egípcios coroando um faraó 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24 
À grande transformação econômica da Idade do 
Bronze dá-se o nome de Revolução Urbana. Essa 
revolução corresponde à passagem das 
comunidades agrícolas autossuficientes para 
cidades, com comércio e artesanato 
especializado. A agricultura continuou como 
principal atividade econômica, mas a economia. 
Antes agrícola e pastoril, ganhou maior 
diversidade e complexidade com a multiplicação 
dos ofícios ou profissões e com o 
estabelecimento de um sistema regular de trocas. 
 
Dos itens a seguir, o único que pode ser 
considerado característica da Revolução Urbana 
que resultou na formação da Civilização 
Mesopotâmica é: 
 

 A escrita hieroglífica. 

 A metalurgia do bronze 

 O modo de produção escravista 

 A arquitetura monumental, destacando-se 
as pirâmides. 

 O sistema de cidades-estado 
 
 

QUESTÃO 25 

O Império babilônico dominou diferentes povos, 
como os sumérios, os acádios e os assírios. Para 
governar povos tão diferentes, o rei Hamurabi 
organizou o primeiro código de leis escritas, o 
Código de Hamurabi. 
 

    “Se um homem acusou outro de assassinato 
mas não puder comprovar, então o acusador será 
morto. 
     Se um homem cegou o olho de outro homem, 
o seu próprio será cegado. Mas se foi o olho de 
um escravo, pagará metade do valor desse 
escravo. 
     Se uma mulher tomou aversão a seu marido e 
não quiser mais dormir com ele, seu caso será 
examinado em seu distrito. Se ela se guarda e 
não tem falta e o seu marido sai com outras 
mulheres e despreza sua esposa, ela tomará seu 
dote e irá para a casa do seu pai, “ 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

 As leis aplicavam-se somente aos homens 
livres 

 Todos eram considerados iguais perante a 
lei 

 O código representava ideais democráticos 

 O código tinha como princípio “olho por olho, 
dente por dente” 

 Segundo o código, as mulheres não tinham 
direitos 
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QUESTÃO 26 
Alguns historiadores afirmam que a História 
iniciou quando a humanidade inventou a escrita. 
Nessa perspectiva, o período anterior à criação 
da escrita é denominado Pré-História. Sobre esse 
assunto a alternativa CORRETA é: 
 

 Na Pré-História, os grupos humanos não 
produziram acontecimentos históricos 

 Essa visão da História aborda apenas os 
temas econômicos dos povos 

 Podemos estudar a história dos povos antes 
da escrita através de objetos como 
ferramentas e armas 

 Essa visão da história aborda apenas temas 
culturais 

 Os únicos historiadores que defendem essa 
teoria são os franceses 

 
 

 
 
QUESTÃO 27 

 
 
        A tirinha acima foi criada pelo artista 
brasileiro Carlos Ruan, ela faz referência a uma 
importante teoria científica a respeito da origem 
humana. Trata-se do: 
 

 Humanismo 

 Teocentrismo 

 Evolucionismo 

 Renascimento 

 Antropocentrismo 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 

 
 
          O Homo erectus passou a modificar mais a 
natureza a sua volta, criando objetos e técnicas 
que comporiam uma cultura, ou seja, 
transformando objetos naturais em instrumentos 
que o ajudavam a ultrapassar suas limitações 
físicas. Além disso, esse nosso ancestral: 
 

 Foi o primeiro a utilizar ferramentas de 
pedra 

 Migrou para regiões como Oriente Médio e 
China 

 Foi extinto há cerca de 30 mil anos 

 Fazia rituais de sepultamento 

 Desenvolveu técnicas como a agricultura e 
a pecuária 

 
 

QUESTÃO 29 

Adoração ao Nilo! 
 
“Salve, tu, Nilo! 
Que te manifestas nesta terra 
E vens dar vida ao Egito! 
Ao irrigar os prados criados por Rá, 
Tu fazes viver todo o gado... 
Tu crias o trigo, fazes nascer o grão, 
Garantindo a prosperidade aos templos... 
 

Anônimo. Coletânea de documentos históricos 

 
As primeiras comunidades formadas às margens 
do rio Nilo foram chamadas de: 
 

 tribos 

 aldeias 

 pólis 

 cidades-estado 

 nomos 
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QUESTÃO 30 
 “Majestosa África 
Berço dos meus ancestrais 
Reflete no espelho da vida 
A saga das negras e seus ideais 
Mães feiticeiras, donas do destino... 
Senhoras do ventre do mundo 
Raiz da criação 
Do mito a história 
Encanto e beleza 
Seduzindo a realeza 
Mulheres guerreiras 
Na luta...justiça e liberdade 
Rainhas soberanas 
Florescendo pra eternidade...” 
 

BOTELHO, Dudu e MOTTA, Marcelo 

 
Os versos acima falam das rainhas-mães do reino 
de Cuxe. Elas possuíam grande poder político e 
prestígio. Eram também conhecidas como: 
 

 candaces 

 filósofas 

 poetisas 

 axumitas 

 nobatas 
 
 

QUESTÃO 31 
 “Junto aos canais da Babilônia sentamos 
e choramos 
com saudades de Sião. 
Lá, os que nos exilaram 
pediam canções, 
nossos raptores queriam diversão: 
“Cantem para nós um canto de Sião! 
Como cantar um canto de Javé 
em terra estrangeira? 
Se eu me esquecer de você Jerusalém, 
que seque a minha mão direita. 
Que a minha língua se cole ao paladar, 
se eu não me lembrar de você, 
e se eu não elevar Jerusalém 
Ao topo da minha alegria! 
Ó devastadora capital da Babilônia, 
feliz quem lhe devolver o mal que faz para nós!... 
 

Bíblia sagrada: edição pastoral, Salmo 136 

 
Os versos acima referem-se ao chamado 
cativeiro da Babilônia e tratam do povo : 
 

 fenício 

 egípcio 

 mesopotâmio 

 hebreu 

 persa 

QUESTÃO 32 
Há cerca de 5 mil anos, povos vindos da região 
do mar Morto se instalaram no litoral do 
Mediterrâneo. Eram os fenícios. A região costeira 
favorecia a prática da pesca e o escambo com 
povos estrangeiros. A respeito desse povo 
assinale a alternativa CORRETA: 
 

 A navegação permitiu a conquista de várias 
regiões 

 Desenvolveram um sistema de escrita 
baseado em hieróglifos 

 Sua sociedade era basicamente agrária 

 Babilônia e Suméria eram importantes 
cidades 

 Chegaram a dominar grande parte das 
regiões do Pacífico 

 
 
 

QUESTÃO 33 

O sistema de administração pública dos persas 
era muito bem organizado. Os governadores das 
províncias tinham a função de recolher os 
impostos e proteger as fronteiras do império. 
Também foi organizado um eficiente sistema de 
correios e criada uma moeda, que facilitou o 
comércio. O imperador que estabeleceu um forte 
controle das províncias foi: 
 

 Júlio César 

 Augusto 

 Dario I 

 Justiniano 

 Marco Antônio 
 
 
 
 

QUESTÃO 34 
As crenças religiosas dos persas foram 
influenciadas pelo profeta Zoroastro, que viveu 
entre cerca de 630 a.C e 553 a .C., bastante 
diferente das religiões do antigo oriente o 
zoroastrismo: 
 

 era monoteísta 

 era politeísta 

 realizava práticas mágicas 

 acreditava na existência de Alá 

 realizava sacrifícios com sangue 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS – 6º ANO  

 

PROVÃO MÓDULO ENEM 2015                                                                                                                                                   Página 10 de 29 

 

 

QUESTÃO 35 
A história dos hebreus começa por volta de 1800 
a .C, quando grupos nômades deixaram a 
Mesopotâmia e migraram para os vales férteis 
próximos ao rio Jordão e ao mar Morto, ao sul da 
Fenícia. Nesse período, os hebreus eram 
comandados pelos: 
 

 reis 

 patriarcas 

 juízes 

 nomarcas 

 faraós 
 
 
 
 

QUESTÃO 36 

Observe a imagem abaixo e assinale a alternativa 
que melhor representa a leitura da mesma. 
 

 
 

 A imagem representa a indiferença, que é 
a ausência de comoção a falta de interesse 
para com o outro, ou seja, um sentimento 
oposto à empatia. 

 A imagem representa a empatia, que é a 
capacidade que nós temos de nos 
colocarmos no lugar do outro, ou seja, o 
mesmo que a indiferença. 

 A imagem representa a compaixão, pois 
um homem está ajudando o outro a olhar 
para o lado. 

 A imagem representa a importância da 
caminhada para a saúde do coração. 

 A imagem representa a indiferença, que é 
o sentimento de amor e piedade para com o 
próximo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 37 
“Agente de trânsito condenada a indenizar juiz 
recebe ajuda de internautas  
Internautas fazem vaquinha para agente de 
trânsito (...) pagar uma indenização de R$ 5 mil 
ao juiz João Carlos de Souza Correa.  Luciana 
Tamburini, de 34 anos(...) abordou o juiz em uma 
blitz, e verificou que ele estava sem carteira de 
motorista e dirigia um veículo sem placa e sem 
documentos.”(adaptado)  

 
(fonte: www.pragmatismopolitico.com.br). 

 
A leitura do fragmento acima nos permite 
perceber a capacidade que os seres humanos 
têm de se solidarizar e se colocar no lugar dos 
outros. A esta capacidade dá-se o nome de: 
 

 Astronomia 

 Antipatia 

 Antinomia 

 Empatia 

 Apatia 
 
 
QUESTÃO 38 

“O bullying é quando alguém machuca ou humilha 
constantemente outra pessoa. Xingar, espalhar 
rumores, agredir ou excluir intencionalmente 
alguém também são formas de bullying. Isso pode 
acontecer pessoalmente, por escrito, pelo 
telefone, pela internet, redes sociais (bullying 
virtual), na escola, no ônibus, em casa... em 
qualquer lugar. Seja lá onde for, o bullying é 
inadmissível. O bullying é um problema sério que 
afeta milhões de crianças sem importar de onde 
são, principalmente na escola.”  

 
(fonte: http://www.chegadebullying.com.br/). 

 
Para Platão a palavra é um pharmacon e, assim, 
pode ser usada como um veneno, um remédio ou 
maquiagem. No caso apresentado no fragmento 
acima, podemos dizer que: 
 

 A palavra foi usada como maquiagem, pois 
o bullying não é uma verdade; 

 A palavra foi usada como remédio, pois, no 
caso acima, a palavra foi usada para 
magoar; 

 A palavra foi usada como veneno, pois, no 
caso acima, a palavra foi usada para 
magoar; 

 A palavra não foi usada, pois o bullying 
refere-se apenas à violência física; 

 Não há alternativa correta. 
 

http://www.chegadebullying.com.br/
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QUESTÃO 39 
Observe a imagem abaixo e marque a alternativa 
que não corresponde a devida interpretação: 
.

 
 
 

 É necessário o reconhecimento da própria 
ignorância para que haja a atitude filosófica; 

 é do espanto que “nasce” a filosofia; 

 a imagem ilustra os passos que devemos 
seguir para se chegar ao saber racional; 

 o objetivo do saber racional é contemplar 
belas paisagens; 

 a escuridão representa a ignorância e a luz 
representa o saber verdadeiro. 

 
 

QUESTÃO 40 

A palavra filosofia é de origem ________ e 

significa amor à ___________. Ela surge desde o 

momento em que o homem começou a refletir 

sobre o funcionamento da vida e do universo, 

buscando uma solução para as grandes questões 

da existência humana, através de explicações 

_________(...)  

 
Fonte: http://www.grupoescolar.com/pesquisa/a-

origem-da-filosofia.html 

Marque a alternativa que a alternativa que 
preenche corretamente as lacunas: 
 

 Alemã, alegria, racionais; 

 grega, sabedoria, racionais; 

 grega, sabedoria, míticas; 

 brasileira, sabedoria, racionais; 

 egípcia, leitura, míticas.  

QUESTÃO 41 
“O desmatamento no Brasil é escandaloso. Com 
o passar do tempo, a devastação pode ser vista e 
sentida. São muitos motivos que influenciam o 
desmatamento: urbanização descontrolada, 
agropecuária, crescimento industrial e comércio 
de madeira. Porém, as consequências da falta de 
planejamento sustentável podem custar caro. [...] 
Ao contrário do que se pensa o desmatamento 
não é uma novidade. A mata atlântica, por 
exemplo, começou a ser desmatada logo depois 
da descoberta do Brasil pelos portugueses, que 
buscavam o pau-brasil para produzir um valioso 
corante para vender na Europa. A exploração não 
parou por aí: a história nos mostra que os ciclos 
econômicos do Brasil consumiram mais de 90% 
da mata que um dia cobriu o litoral do país.” 

 
(http://desmatamento-no-brasil.info/) 

 
O Desmatamento Ilegal é um dos principais meios 
de degradação ambiental praticado no Brasil. 
Sobre as consequências dessa prática assinale a 
alternativa correta: 
 

 Provoca somente alteração na flora do 
bioma. 

 Produz como consequência única, uma 
alteração na fauna do bioma degradado. 

 Provoca a redução da biodiversidade, com 
alteração na fauna e na flora. 

 Provoca uma alteração na fauna e flora, 
mas, não afeta a biodiversidade do bioma. 

 A biodiversidade do meio ambiente não é 
afetada, visto que, o próprio ecossistema 
possui um alto nível de recuperação ao 
mesmo nível da degradação. 

 
 

QUESTÃO 42 

“O Brasil é um país que possui muitas riquezas 
naturais; a biodiversidade que é encontrada nos 
diferentes biomas pode trazer múltiplos 
benefícios para ciência e para sociedade como 
um todo. Porém, se toda essa riqueza continuar 
sendo explorada sem limites, seu fim será certo e 
o que sobrará serão malefícios, tais como 
desertificação, extinção de espécies, 
aceleração do aquecimento global, diminuição 
dos recursos hídricos, “desfertilização” dos 
solos e muitos outros.” 

 
(http://desmatamento-no-brasil.info/) 

 
 

http://desmatamento-no-brasil.info/
http://desmatamento-no-brasil.info/
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As consequências destacadas no enunciado da 

questão são fruto da ____________________, 

que está normalmente associada 

à_____________________.  

 
Assinale a alternativa que completa corretamente 
a frase acima: 
 

 Degradação Ambiental / Ação Humana. 

 Degradação Natural do meio / Ação 
Humana. 

 Degradação Natural do meio / Ação da 
própria natureza. 

 Degradação Ambiental / Ação da própria 
natureza. 

 Ação da própria natureza / Ação Humana. 
 
 
 

QUESTÃO 43 
Observe com atenção a imagem abaixo: 

 
 
A imagem retrata uma campanha de 
conscientização realizada pela Secretaria do 
Meio Ambiente de São Paulo, em parceria com os 
estabelecimentos comerciais do Estado. O 
principal objetivo relacionado a essa campanha 
é promover o: 
 

 Desenvolvimento Social. 

 Desenvolvimento Sustentável.  

 Desenvolvimento Econômico. 

 Desenvolvimento Ambiental. 

 Desenvolvimento Natural.  
 
 
 
 

 

QUESTÃO 44 
“A biopirataria acontece em qualquer país do 
mundo que possua recursos naturais com 
potencial de comercialização e poucos 
investimentos em pesquisa e regulamentação, 
principalmente relacionada a medicamentos. Mas 
no Brasil o tema ganha uma dimensão enorme 
devido ao fato de este ser o país com a maior 
biodiversidade do planeta e de que aqui ainda há 
um potencial muito grande e inexplorado.”  

 
(http://www.infoescola.com/biologia/biopirataria/) 

 
Sobre a biopirataria no Brasil e seu produto de 
exploração assinale a alternativa correta: 
 

 Na biopirataria ocorre apenas à exploração 
de espécies vegetais raras de uma região. 

 O produto único explorado na biopirataria 
são os animais silvestres. 

 A biopirataria no Brasil não representa altos 
índices. 

 A prática da biopirataria não é considerada 
crime. 

 O produto de exploração da biopirataria é 
representado pela manipulação e 
comercialização ilegal de diversas formas 
de vida da fauna e da flora de uma região. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infoescola.com/biologia/biopirataria/
http://www.infoescola.com/geografia/biodiversidade/
http://www.infoescola.com/biologia/biopirataria/
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QUESTÃO 45 
Animais em risco de extinção no Brasil: 

 
“Considerado o maior felino das Américas, esse 
animal ocorre em quase todos os biomas, com 
exceção do Pampa. A onça é caçada por 
fazendeiros para proteger seus rebanhos, além 
disso, sofre com a destruição do seu habitat e sua 
pele tem grande valor no mercado mundial. 
(Espécie vulnerável)” 
 

(http://www.todamateria.com.br/animais-em-extincao-
no-brasil/) 

 
Assinale a alternativa correta, que apresenta uma 
consequência caso a espécie acima citada fosse 
extinta no Brasil: 
 

 A biodiversidade não seria alterada. 

 O ecossistema manteria sua interação 
normal 

 O “espaço” da espécie seria rapidamente 
substituído por outro felino. 

 Desequilíbrio na Cadeia Alimentar. 

 Enriquecimento na Cadeia Alimentar.    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.todamateria.com.br/animais-em-extincao-no-brasil/
http://www.todamateria.com.br/animais-em-extincao-no-brasil/
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QUESTÃO 46 

 
 

No contexto das relações entre a sociedade e a 
natureza, são muitos os impactos que as 
atividades econômicas podem provocar sobre o 
ambiente. No entanto, algumas são menos 
impactantes que outras. Neste contexto, analise 
as proposições a seguir:  
 
I. Apesar do impacto ambiental provocado pela 

construção de uma usina hidrelétrica, sua 
grande vantagem é utilizar uma fonte de 
energia renovável. 

II. A produção de energia eólica não é uma 
atividade poluente, mas sua utilização ainda é 
inviável devido ao alto custo da fonte 
energética que utiliza.  

III. A mineração é uma atividade econômica de 
baixo impacto ambiental, pois, ao lidar com a 
retirada de elementos químicos presentes nas 
rochas e minerais, contribui para 
descontaminação do solo e do subsolo.  

IV. Na medida em que não usa produtos químicos 
como o faz grande parte das indústrias, a 
agropecuária é considerada uma atividade 
econômica que não provoca danos ao meio 
ambiente.  

 
Marque a opção que apresenta a(s) afirmativa(s) 
CORRETA(S):   
 

 I e IV    

 II, III e IV    

 II e III    

 apenas a I 

 apenas a IV 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 47 
Um gavião, que tem sob suas penas carrapatos e 

piolhos, traz preso em suas garras um rato, com 

pulgas em seus pelos. Entre o rato e as pulgas, 

entre os carrapatos e os piolhos e entre o gavião 

e o rato existem relações interespecíficas 

denominadas, respectivamente: 

 

 inquilinismo, competição e predatismo. 

 predatismo, competição e parasitismo. 

 parasitismo, competição e predatismo. 

 parasitismo, inquilinismo e predatismo. 

 parasitismo, predatismo e competição. 
 
 

QUESTÃO 48 

Um dos grandes problemas das cidades é o que 
fazer com o lixo gerado pela sua população. 
Uma proposta existente é o programa R3, que 
consiste em 
 

Reduzir, 
Reutilizar e 
Reciclar. 

 
Campanhas governamentais deveriam orientar a 
população para a aplicação desse programa, pois 
ele  
 

 evita a produção de chorume, um líquido 
com alto teor de matéria orgânica, que pode 
apresentar metais pesados provenientes 
principalmente de pilhas e baterias.    

 introduz a coleta seletiva de lixo, em todas 
as cidades, o que facilitaria, nos lixões, o 
processo de reciclagem e o descarte do lixo 
de forma adequada.    

 facilita a construção de aterros sanitários, e 
assim teríamos a eliminação de lixo 
inorgânico, como plásticos, folhas de 
árvores, vidros e outros.    

 reduz materiais confeccionados com metais, 
com plásticos ou com vidros, que devem ser 
reutilizados porque não podem ser 
reciclados.    

 minimiza a geração de lixo, pois estimula a 
utilização de embalagens retornáveis em 
detrimento das descartáveis.    
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QUESTÃO 49 
Observe a seguinte ilustração. 

 

 
 

Analisando-se todos os elementos contidos na 

imagem e considerando-se os conceitos de 

níveis de organização em biologia, a figura 

representa   

 

 um ecossistema.     

 uma população.     

 uma comunidade.     

 um organismo.     

 um sistema.    
 
 
 

QUESTÃO 50 
A digestão de celulose nos ruminantes é realizada 

por bactérias presentes em um de seus 

estômagos. Essas bactérias por sua vez obtêm 

proteção e fonte de alimentação dentro do 

estômago dos ruminantes. Essa relação pode ser 

classificada como: 

 

 competição. 

 parasitismo. 

 mutualismo. 

 sociedade. 

 comensalismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 51 
Os parasitoides (misto de parasitas e predadores) 

são insetos diminutos que têm hábitos muito 

peculiares: suas larvas podem se desenvolver 

dentro do corpo de outros organismos, como 

mostra a figura. A forma adulta se alimenta de 

pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide 

ataca hospedeiros de determinada espécie e, por 

isso, esses organismos vêm sendo amplamente 

usados para o controle biológico de pragas 

agrícolas. 

 

 
 

A forma larval do parasitoide assume qual papel 

nessa cadeia alimentar?  

 

 Consumidor primário, pois ataca 

diretamente uma espécie herbívora.    

 Consumidor secundário, pois se alimenta 

diretamente dos tecidos da lagarta.    

 Organismo heterótrofo de primeira ordem, 

pois se alimenta de pólen na fase adulta.    

 Organismo heterótrofo de segunda ordem, 

pois apresenta o maior nível energético na 

cadeia.    

 Decompositor, pois se alimenta de tecidos 

do interior do corpo da lagarta e a leva à 

morte.    
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QUESTÃO 52 
Moradores dizem que há risco de queda de 

árvores na zona norte. 

 

(...) Um dos moradores reclama de duas árvores 

cheias de cupim, que ficam em frente à sua casa: 

" - Quero ver quando a árvore cair sobre um carro 

e matar alguém, o que a prefeitura vai dizer."(...) 

(Folha de S.Paulo, 12.01.2005.) 

 

Embora se alimentem da madeira, os cupins são 

incapazes de digerir a celulose, o que é feito por 

certos protozoários que vivem em seu intestino. 

As relações interespecíficas cupim-árvore e 

cupim-protozoário podem ser classificadas, 

respectivamente, como casos de  

 predação e comensalismo. 

 comensalismo e parasitismo. 

 parasitismo e competição.  

 parasitismo e mutualismo. 

 inquilinismo e mutualismo. 
 
 
 

QUESTÃO 53 

No combate às larvas dos mosquitos 'Aedes' 

(transmissores da dengue e febre amarela) foi 

utilizado, com eficiência, um micro crustáceo 

larvófago (Classe Copepoda). A utilização desse 

animal em experimentos controlados de campo e 

laboratório foi bem-sucedida no interior do estado 

de São Paulo. O método citado, não-tóxico, pode 

substituir o tradicional uso de DDT ou outros 

inseticidas para matar os mosquitos. 

 

A ação do micro crustáceo em relação às larvas 

dos mosquitos é um exemplo de 

 

 amensalismo.  

 comensalismo.  

 predação.  

 mutualismo.  

 competição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 54 
Na charge bem humorada abaixo, a doação de 

resíduos para reciclagem é ilustrada. Sobre esse 

assunto, assinale a alternativa correta. 
 

  
 

 A coleta seletiva de resíduos domésticos 

objetiva separar o lixo orgânico reciclável 

daquele não reciclável.    

 A reciclagem de garrafas de vidro implica 

menor gasto energético que sua confecção 

com matérias-primas.    

 A reciclagem de latas de aço deve ser 

estimulada porque esse material não se 

deteriora no ambiente.    

 O lixo nuclear deve ser despejado em 

aterros sanitários com sistemas de 

drenagem de efluentes líquidos (chorume).    

 Antes de serem recicladas, seringas 

utilizadas em procedimentos hospitalares 

devem ser lavadas com água e sabão.    
 
 

QUESTÃO 55 

Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício 

de materiais de valor econômico e, assim, reduzir 

a exploração de recursos naturais, adotou-se, em 

escala internacional, a política dos três erres: 

Redução, Reutilização e Reciclagem. Um 

exemplo de reciclagem é a utilização de 

 

 garrafas de vidro retornáveis para cerveja 

ou refrigerante. 

 latas de alumínio como material para 

fabricação de lingotes. 

 sacos plásticos de supermercado como 

acondicionantes de lixo caseiro. 

 embalagens plásticas vazias e limpas para 

acondicionar outros alimentos.  

 garrafas PET recortadas em tiras para 

fabricação de cerdas de vassouras. 
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QUESTÃO 56 
O impacto da atividade humana sobre o ambiente 

vem sendo amplamente discutido e, hoje, já é 

consenso a dependência dos recursos naturais 

para nossa sobrevivência. Neste contexto, a 

problemática do lixo é urgente pela demanda 

crescente de volume de resíduo destinado de 

forma inadequada em lixões e aterros sanitários e 

as consequências geradas à saúde. Soluções 

mais efetivas para esse problema devem 

proporcionar uma mudança de hábitos que 

implica em diminuir a produção de resíduos, 

utilizar o máximo possível um mesmo objeto 

assim como reaproveitar os materiais.  

 

SANTOS, F.S.; AGUILAR, J.B.V.; OLIVEIRA, M.M.A. 

Biologia - Ser Protagonista. v. 3. São Paulo: Edições 

SM, 2010. (adaptado).  

 

O modelo de desenvolvimento sustentável 

preconiza o manejo dos recursos naturais, de 

modo a promover o desenvolvimento econômico, 

e, ao mesmo tempo, a conservação do meio 

ambiente. Acerca do lixo, a recomendação é a 

aplicação do conceito dos três R's que determina, 

respectivamente,   

 

 Reduzir, Restaurar e Refazer.     

 Reduzir, Reutilizar e Reciclar.     

 Reutilizar, Reduzir e Reciclar.     

 Refazer, Reduzir e Refazer.     

 Reciclar, Reduzir e Refazer.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 57 
Suponha que, em cena anterior à apresentada, o 

homem tenha se alimentado de frutas e grãos que 

conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas 

cenas, o tigre ser bem-sucedido e, 

posteriormente, servir de alimento aos abutres, 

tigre e abutres ocuparão, respectivamente, os 

níveis tróficos de 

 
 

 produtor e consumidor primário. 

 consumidor primário e consumidor 

secundário. 

 consumidor secundário e consumidor 

terciário. 

 consumidor terciário e produtor. 

 consumidor secundário e consumidor 

primário. 
 
 
 
QUESTÃO 58 

Moradores sobreviventes da tragédia que 

destruiu aproximadamente 60 casas no Morro do 

Bumba, na Zona Norte de Niterói (RJ), ainda 

defendem a hipótese de o deslizamento ter sido 

causado por uma explosão provocada por gás 

metano, visto que esse local foi um lixão entre os 

anos 1960 e 1980. 
Jornal Web. Disponível em: http://www.ojornalweb.com. 

Acesso em: 12 abr. 2010 (adaptado). 

 

O gás mencionado no texto é produzido 
 

 como subproduto da respiração aeróbia 

bacteriana. 

 pela degradação anaeróbia de matéria 

orgânica por bactérias. 

 como produto da fotossíntese de 

organismos pluricelulares autotróficos. 

 pela transformação química do gás 

carbônico em condições anaeróbias. 

 pela conversão, por oxidação química, do 

gás carbônico sob condições aeróbias. 
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QUESTÃO 59 
O lixo orgânico de casa – constituído de restos de 

verduras, frutas, legumes, cascas de ovo, aparas 

de grama, entre outros –, se for depositado nos 

lixões, pode contribuir para o aparecimento de 

animais e de odores indesejáveis. Entretanto, sua 

reciclagem gera um excelente adubo orgânico, 

que pode ser usado no cultivo de hortaliças, 

frutíferas e plantas ornamentais. A produção do 

adubo ou composto orgânico se dá por meio da 

compostagem, um processo simples que requer 

alguns cuidados especiais. O material que é 

acumulado diariamente em recipientes próprios 

deve ser revirado com auxílio de ferramentas 

adequadas, semanalmente, de forma a 

homogeneizá-lo. É preciso também umedecê-lo 

periodicamente. O material de restos de capina 

pode ser intercalado entre uma camada e outra 

de lixo da cozinha. Por meio desse método, o 

adubo orgânico estará pronto em 

aproximadamente dois a três meses. 

 

Como usar o lixo orgânico em casa? Ciência Hoje, v. 

42, jun. 2008 (adaptado). 

Suponha que uma pessoa, desejosa de fazer seu 

próprio adubo orgânico, tenha seguido o 

procedimento descrito no texto, exceto no que se 

refere ao umedecimento periódico do composto. 

Nessa situação,  

 

 o processo de compostagem iria produzir 

intenso mau cheiro. 

 o adubo formado seria pobre em matéria 

orgânica que não foi transformada em 

composto.  

 a falta de água no composto vai impedir que 

microrganismos decomponham a matéria 

orgânica. 

 a falta de água no composto iria elevar a 

temperatura da mistura, o que resultaria na 

perda de nutrientes essenciais. 

 apenas microrganismos que independem 

de oxigênio poderiam agir sobre a matéria 

orgânica e transformá-la em adubo. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 60 
Uma colônia de formigas inicia-se com uma 

rainha jovem que, após ser fecundada pelo 

macho, voa e escolhe um lugar para cavar um 

buraco no chão. Ali dará origem a milhares de 

formigas, constituindo uma nova colônia. As 

fêmeas geradas poderão ser operárias, vivendo 

cerca de um ano, ou novas rainhas. Os machos 

provêm de óvulos não fertilizados e vivem 

aproximadamente uma semana. As operárias se 

dividem nos trabalhos do formigueiro. Há 

formigas forrageadoras que se encarregam da 

busca por alimentos, formigas operárias que 

retiram dejetos da colônia e são responsáveis 

pela manutenção ou que lidam com o alimento e 

alimentam as larvas, e as formigas patrulheiras. 

Uma colônia de formigas pode durar anos e 

dificilmente uma formiga social consegue 

sobreviver sozinha. 

 

MELO, A. Como funciona uma sociedade de 

formigas? Disponível em: 

http://www.cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 21 fev. 

2009 (adaptado). 

 

 

Uma característica que contribui diretamente para 

o sucesso da organização social dos formigueiros 

é:  

 

 a divisão de tarefas entre as formigas e a 

organização funcional da colônia. 

 o fato das formigas machos serem 

provenientes de óvulos não fertilizados. 

 a alta taxa de mortalidade das formigas 

solitárias ou das que se afastam da colônia. 

 a existência de patrulheiras, que protegem o 

formigueiro do ataque de herbívoros. 

 o fato de as rainhas serem fecundadas 

antes do estabelecimento de um novo 

formigueiro. 
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QUESTÃO 61 
O lixão que recebia 130 toneladas de lixo e 

contaminava a região com seu chorume (líquido 

derivado da decomposição de compostos 

orgânicos) foi recuperado, transformando-se em 

um aterro sanitário controlado, mudando a 

qualidade de vida e a paisagem e proporcionando 

condições dignas de trabalho para os que dele 

subsistiam. 

 

Revista Promoção da Saúde da Secretaria de 

Políticas da Saúde. Ano 1, nº 4, dez. 2000 

(adaptado). 

 

Quais procedimentos técnicos tornam o aterro 

sanitário mais vantajoso que o lixão, em relação 

às problemáticas abordadas no texto? 

 

 O lixo é recolhido e incinerado pela 

combustão a altas temperaturas. 

 O lixo hospitalar é separado para ser 

enterrado e sobre ele, colocada cal virgem. 

 O lixo orgânico e inorgânico é encoberto, e 

o chorume canalizado para ser tratado e 

neutralizado. 

 O lixo orgânico é completamente separado 

do lixo inorgânico, evitando a formação de 

chorume. 

 O lixo industrial é separado e acondicionado 

de forma adequada, formando uma bolsa de 

resíduos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 62 
Um dos processos usados no tratamento do lixo 

é a incineração, que apresenta vantagens e 

desvantagens. Em São Paulo, por exemplo, o lixo 

é queimado a altas temperaturas e parte da 

energia liberada é transformada em energia 

elétrica. No entanto, a incineração provoca a 

emissão de poluentes na atmosfera. Uma forma 

de minimizar a desvantagem da incineração, 

destacada no texto, é: 

 

 aumentar o volume do lixo incinerado para 

aumentar a produção de energia elétrica.  

 fomentar o uso de filtros nas chaminés dos 

incineradores para diminuir a poluição do ar. 

 aumentar o volume do lixo para baratear os 

custos operacionais relacionados ao 

processo.  

 fomentar a coleta seletiva de lixo nas 

cidades para aumentar o volume de lixo 

incinerado.  

 diminuir a temperatura de incineração do 

lixo para produzir maior quantidade de 

energia elétrica. 
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QUESTÃO 63 
O sol participa do ciclo da água, pois além de 

aquecer a superfície da Terra dando origem aos 

ventos, provoca a evaporação da água dos rios, 

lagos e mares. O vapor da água, ao se resfriar, 

condensa em minúsculas gotinhas, que se 

agrupam formando as nuvens, neblinas ou 

névoas úmidas. As nuvens podem ser levadas 

pelos ventos de uma região para outra. Com a 

condensação e, em seguida, a chuva, a água 

volta à superfície da Terra, caindo sobre o solo, 

rios, lagos e mares. Parte dessa água evapora 

retornando à atmosfera, outra parte escoa 

superficialmente ou infiltra-se no solo, indo 

alimentar rios e lagos. Esse processo é chamado 

de ciclo da água. 

 

Considere, então, as seguintes afirmativas: 

I. a evaporação é maior nos continentes, uma 

vez que o aquecimento ali é maior do que nos 

oceanos. 

II. a vegetação participa do ciclo hidrológico por 

meio da transpiração. 

III. o ciclo hidrológico condiciona processos que 

ocorrem na litosfera, na atmosfera e na 

biosfera. 

IV. a energia solar movimenta o ciclo da água na 

natureza. 

V. o ciclo hidrológico é passível de sofrer 

interferência humana, podendo apresentar 

desequilíbrios. 

 

 somente a afirmativa III está correta. 

 somente as afirmativas III e IV estão 

corretas 

 somente as afirmativas I, II e V estão 

corretas. 

 somente as afirmativas II, III, IV e V estão 

corretas. 

 todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 64 
O volume de matéria-prima recuperado pela 

reciclagem do lixo está muito abaixo das 

necessidades da indústria. No entanto, mais que 

uma forma de responder ao aumento da 

demanda industrial por matérias-primas e 

energia, a reciclagem é uma forma de 

reintroduzir o lixo no processo industrial. 

 

SCARLATO, F.C.; PONTIN,J.A. Do nicho ao lixo. 

São Paulo: Atual, 1992 (adaptado). 

 

A prática abordada no texto corresponde, no 

contexto global, a uma situação de 

sustentabilidade que: 

 

 reduz o buraco na camada de ozônio nos 

distritos industriais. 

 ameniza os efeitos das chuvas ácidas nos 

polos petroquímicos. 

 diminui os efeitos da poluição atmosférica 

das indústrias siderúrgicas. 

 diminui a possibilidade de formação das 

ilhas de calor nas áreas urbanas. 

 reduz a utilização de matérias-primas nas 

indústrias de bens de consumo. 
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QUESTÃO 65 
Como os combustíveis energéticos, as 

tecnologias da informação são, hoje em dia, 

indispensáveis em todos os setores econômicos. 

Através delas, um maior número de produtores é 

capaz de inovar e a obsolescência de bens e 

serviços se acelera. Longe de estender a vida útil 

dos equipamentos e a sua capacidade de 

reparação, o ciclo de vida desses produtos 

diminui, resultando em maior necessidade de 

matéria-prima para a fabricação de novos. 

 

GROSSARD. C. Le Monde Diplomatique Brasil. Ano 

3, n.º 36. 2010 (adaptado) 

 

A postura consumista de nossa sociedade indica 

a crescente produção de lixo, principalmente nas 

áreas urbanas, o que, associado a modos 

incorretos de deposição, 

 

 provoca a contaminação do solo e do lençol 

freático, ocasionando assim graves 

problemas socioambientais, que se 

adensarão com a continuidade da cultura do 

consumo desenfreado. 

 produz efeitos perversos nos ecossistemas, 

que são sanados por cadeias de 

organismos decompositores que assumem 

o papel de eliminadores dos resíduos 

depositados em lixões. 

 multiplica o número de lixões a céu aberto, 

considerados atualmente a ferramenta 

capaz de resolver de forma simplificada e 

barata o problema de deposição de 

resíduos nas grandes cidades. 

 estimula o empreendedorismo social, visto 

que um grande número de pessoas, os 

catadores, têm livre acesso aos lixões, 

sendo assim incluídos na cadeia produtiva 

dos resíduos tecnológicos. 

 possibilita a ampliação da quantidade de 

rejeitos que podem ser destinados a 

associações e cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis, financiados por 

instituições da sociedade civil ou pelo poder 

público. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 66 
Um dos principais objetivos de se dar 

continuidade às pesquisas em erosão dos solos é 

o de procurar resolver os problemas oriundos 

desse processo, que, em última análise, geram 

uma série de impactos ambientais. Além disso, 

para a adoção de técnicas de conservação dos 

solos, é preciso conhecer como a água executa 

seu trabalho de remoção, transporte e deposição 

de sedimentos. A erosão causa, quase sempre, 

uma série de problemas ambientais, em nível 

local ou até mesmo em grandes áreas. 

GUERRA, A. J. T. Processos erosivos nas encostas. 

In: GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. Geomorfologia: 

uma atualização de bases e conceitos. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2007 (adaptado). 

 

A preservação do solo, principalmente em áreas 

de encostas, pode ser uma solução para evitar 

catástrofes em função da intensidade de fluxo 

hídrico. A prática humana que segue no caminho 

contrário a essa solução é 

 

 a aração. 

 o terraceamento.  

 o pousio. 

 a drenagem. 

 o desmatamento. 
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QUESTÃO 67 
O 'tsunami' que matou, em dezembro de 2004, 

muitos milhares de habitantes de países 

banhados pelo Oceano Índico já estava quase 

esquecido quando, em final de maio de 2006, um 

forte tremor de terras na ilha de Java (Indonésia) 

fez novas vítimas, que chegam a cerca de 5 mil 

mortos. 

 

Os dois fenômenos, tsunamis e terremotos: 

 

 estão relacionados às estruturas geológicas 

cristalinas, predominantes na região. 

 representam ocorrência comum nas regiões 

situadas no centro de uma placa tectônica. 

 resultam dos desequilíbrios geotérmicos 

que ocorrem no núcleo, parte central da 

Terra. 

 demonstram que os epicentros, locais de 

formação dos tremores, estão concentrados 

no hemisfério Sul. 

 têm origens semelhantes, pois ocorrem 

devido à movimentação das placas 

tectônicas. 
 
 
 

QUESTÃO 68 

 
O esquema mostra depósitos em que aparecem 

fósseis de animais do Período Jurássico. As 

rochas em que se encontram esses fósseis são 

 

 magmáticas, pois a ação de vulcões causou 

as maiores extinções desses animais já 

conhecidas ao longo da história terrestre. 

 sedimentares, pois os restos podem ter sido 

soterrados e litificados com o restante dos 

sedimentos. 

 magmáticas, pois são as rochas mais 

facilmente erodidas, possibilitando a 

formação de tocas que foram 

posteriormente lacradas. 

 sedimentares, já que cada uma das 

camadas encontradas na figura simboliza 

um evento de erosão dessa área 

representada. 

 metamórficas, pois os animais 

representados precisavam estar perto de 

locais quentes. 
 
 
 

QUESTÃO 69 

Os lixões são o pior tipo de disposição final dos 

resíduos sólidos de uma cidade,  representando 

um grave problema ambiental e de saúde pública. 

Nesses locais, o lixo é jogado diretamente no solo 

e a céu aberto, sem nenhuma norma de controle, 

o que causa, entre outros problemas, a 

contaminação do solo e das águas pelo chorume 

(líquido escuro com alta carga poluidora, 

proveniente da decomposição da matéria 

orgânica presente no lixo). 

RICARDO, B.; CANPANILLI, M. Almanaque Brasil 

Socioambiental 2008.São Paulo, Instituto 

Socioambiental, 2007. 

 

Considere um município que deposita os resíduos 

sólidos produzidos por sua população em um 

lixão. Esse procedimento é considerado um 

problema de saúde pública porque os lixões: 

 

 causam problemas respiratórios, devido ao 

mau cheiro que provém da decomposição. 

 são locais propícios à proliferação de 

vetores de doenças, além de contaminarem 

o solo e as águas. 

 provocam o fenômeno da chuva ácida, 

devido aos gases oriundos da 

decomposição da matéria orgânica. 

 são instalados próximos ao centro das 

cidades, afetando toda a população que 

circula diariamente na área. 

 são responsáveis pelo desaparecimento 

das nascentes na região onde são 

instalados, o que leva à escassez de água. 
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QUESTÃO 70 
Química Verde pode ser definida como a criação, 

o desenvolvimento e a aplicação de produtos e 

processos químicos para reduzir ou eliminar o uso 

e a geração de substâncias nocivas à saúde 

humana e ao ambiente. Sabe-se que algumas 

fontes energéticas desenvolvidas pelo homem 

exercem, ou tem potencial para exercer, em 

algum nível, impactos ambientais negativos. 

 

CORREA. A. G.; ZUIN, V. G. (Orgs.). Química Verde: 

fundamentos e aplicações. São Carlos. EduFSCar, 

2009. 

 

À luz da Química Verde, métodos devem ser 

desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição 

do ar causada especialmente pelas: 

 

 hidrelétricas. 

 termelétricas. 

 usinas geotérmicas. 

 fontes de energia solar. 

 fontes de energia eólica. 
 
 
 

QUESTÃO 71 

Em usinas hidrelétricas, a queda d’água move 

turbinas que acionam geradores. Em usinas 

eólicas, os geradores são acionados por hélices 

movidas pelo vento. Na conversão direta solar-

elétrica são células fotovoltaicas que produzem 

tensão elétrica. Além de todos produzirem 

eletricidade, esses processos têm em comum o 

fato de: 

 

 não provocarem impacto ambiental. 

 independerem de condições climáticas. 

 a energia gerada poder ser armazenada. 

 utilizarem fontes de energia renováveis. 

 dependerem das reservas de combustíveis 

fósseis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 72 
A economia moderna depende da disponibilidade 

de muita energia em diferentes formas, para 

funcionar e crescer. No Brasil, o consumo total de 

energia pelas indústrias cresceu mais de quatro 

vezes no período entre 1970 e 2005. Enquanto os 

investimentos em energias limpas e renováveis, 

como solar e eólica, ainda são incipientes, ao se 

avaliar a possibilidade de instalação de usinas 

geradoras de energia elétrica, diversos fatores 

devem ser levados em consideração, tais como 

os impactos causados ao ambiente e às 

populações locais. Ricardo. B. e Campanili, M. 

Almanaque Brasil Socioambiental. Instituto 

Socioambiental. São Paulo, 2007 (adaptado) Em 

uma situação hipotética, optou-se por construir 

uma usina hidrelétrica em região que abrange 

diversas quedas d’água em rios cercados por 

mata, alegando-se que causaria impacto 

ambiental muito menor que uma usina 

termelétrica. Entre os possíveis impactos da 

instalação de uma usina hidrelétrica nessa região, 

inclui-se: 

 

 a poluição da água por metais da usina. 

 a destruição do habitat de animais 

terrestres. 

 o aumento expressivo na liberação de CO2 

para a atmosfera. 

 o consumo não renovável de toda água que 

passa pelas turbinas. 

 o aprofundamento no leito do rio, com a 

menor deposição de resíduos no trecho de 

rio anterior à represa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS – 6º ANO  

 

PROVÃO MÓDULO ENEM 2015                                                                                                                                                   Página 11 de 29 

 

 

QUESTÃO 73 
Deseja-se instalar uma estação de geração de 

energia elétrica em um município localizado no 

interior de um pequeno vale cercado de altas 

montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada 

por um rio, que é fonte de água para consumo, 

irrigação das lavouras de subsistência e pesca. 

Na região, que possui pequena extensão 

territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A 

estação em questão irá abastecer apenas o 

município apresentado. Qual forma de obtenção 

de energia, entre as apresentadas, é a mais 

indicada para ser implantada nesse município de 

modo a causar o menor impacto ambiental? 

 

 Termelétrica, país é possível utilizar a água 

do rio no sistema de refrigeração. 

 Eólica, pois a geografia do local é própria 

para a captação desse tipo de energia. 

 Nuclear, pois o modo de resfriamento de 

seus sistemas não afetaria a população. 

 Solar, pois é possível aproveitar a energia 

solar que chega à superfície do local. 

 Hidrelétrica, pois o rio que corta o município 

é suficiente para abastecer a usina 

construída. 
 
 
 

QUESTÃO 74 

 
Na imagem, visualiza-se um método de cultivo e 
as transformações provocadas no espaço 
geográfico. O objetivo imediato da técnica 
agrícola utilizada é 
 

 controlar a erosão laminar. 

 Preservar as nascentes fluviais. 

 Diminuir a contaminação química. 

 incentivar a produção transgênica. 

 Implantar a mecanização intensiva. 

QUESTÃO 75 
Você já ouviu falar no vírus Nipah? Pois ele quase 

provocou uma tragédia na Malásia, em 1998. Ele 

foi encontrado em morcegos que se alimentavam 

de frutos (frugívoros). As fazendas de criação de 

porcos invadiram o ambiente natural dos 

morcegos. Instalados sob as árvores, os 

chiqueiros ficaram cheios de frutas mordidas, 

fezes e urina infectada. Os porcos adoeceram e 

as pessoas foram contaminadas pela carne ou 

excrementos dos animais – dos infectados, 50% 

morreram. 

Fonte: Disponível em 

<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/UMA+

AMEAÇA+A+MENOS>. Acesso em: 20 de jul. 2012. 

(adaptado). 

 

Considerando as informações do texto, pode-se 

afirmar: 

 

I. A sequência morcego porco homem é um 

exemplo de cadeia alimentar. 

II. No texto, a expressão “ambiente natural” é 

sinônimo de hábitat. 

III. Em relação às árvores, os morcegos são 

consumidores primários. 

 

Está(ão) correta(s)  

 

 apenas I.    

 apenas II.    

 apenas III.    

 apenas I e II.    

 apenas II e III. 
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QUESTÃO 76 
Em um ecossistema, as relações de alimentação 

entre os organismos são chamadas de “deia 

Trófica” ou “Cadeia Alimentar”, em que a energia 

passa de um nível trófico inferior para um 

superior. A base dessa cadeia é constituída pelos 

produtores primários, que são organismos 

autotróficos, consumidos por organismos 

herbívoros (consumidores primários). Os 

herbívoros podem ser consumidos por 

organismos carnívoros (consumidores 

secundários), e estes, por outros carnívoros 

(consumidores terciários). A cadeia se encerra 

com organismos saprófitas (decompositores), que 

se alimentam da matéria morta proveniente de 

todos os níveis tróficos. 

Das alternativas abaixo, qual apresenta, 

respectivamente, organismos produtores e 

decompositores? 

 

 Mamíferos e fungos. 

 Fungos e aves. 

 Plantas e mamíferos. 

 Mamíferos e aves. 

 Plantas e fungos.    
 
 
 
 

QUESTÃO 77 
No combate às larvas dos anofelinos ( mosquitos 

transmissores da malária), foi utilizado, com 

eficiência, um pequeno peixe que se alimenta de 

larva (Gambusia affinis). A utilização deste 

animal, na área de saneamento para o controle 

dessa parasitose, foi bem sucedida em regiões 

infestadas pelo Anopheles, e onde era grande a 

incidência da malária. 

O método citado, não poluente, substitui o 

clássico processo de deposição de óleo em 

superfície da água, que mata as larvas por asfixia. 

A ação do peixe Gambusia affinis em relação aos 

anofelinos é um exemplo de: 

 

 predatismo. 

 parasitismo. 

 comensalismo. 

 simbiose. 

 amensalismo. 
 
 

QUESTÃO 78 
A seguir estão descritas algumas relações entre 

seres vivos: 

I. a rêmora acompanha o tubarão de perto e fica 

presa a ele por uma ventosa. Ela aproveita os 

alimentos do tubarão e também a sua 

locomoção, mas não prejudica e nem beneficia 

o seu hospedeiro. 

II. a alimentação predominante do cupim é a 

madeira, que lhe fornece grande quantidade 

de celulose. Entretanto, ele não possui 

capacidade digeri-la. Quem se responsabiliza 

pela degradação da celulose é um protozoário 

que vive em seu intestino, de onde não precisa 

sair para procurar alimento. 

III. as ervas-de-passarinho instalam-se sobre 

outras plantas, retirando delas a seiva, que 

será utilizada para a fotossíntese. 

IV. nas caravelas existe uma união estreitas de 

indivíduo, cada um deles especializados em 

determinadas funções como digestão, 

reprodução e defesa. 

V. as orquídeas, vivendo sobre outras plantas, 

conseguem melhores condições luminosas, 

mas nada retiram dos tecidos internos destas 

plantas. 

Essas relações referem-se, respectivamente, 

a: 

 

 mutualismo, comensalismo, 

hemiparasitismo, colônia, parasitismo. 

 comensalismo, mutualismo, parasitismo, 

colônia, inquilinismo. 

 comensalismo, mutualismo, epifitismo, 

colônia, hemiparasitismo. 

 mutualismo, comensalismo, parasitismo, 

sociedade, epifitismo. 

 hemiparasitismo, mutualismo, parasitismo, 

colônia, epifitismo. 
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QUESTÃO 79 
Uma simples noz caída na floresta pode garantir 

a sobrevivência de besouros, formigas, musgos, 

etc. A noz, ambiente abiótico, abrigando uma 

série de seres vivos interagindo, é um exemplo 

de:  

 

 comunidade.  

 população. 

 ecossistema.  

 hábitat.  

 biosfera. 
 
 

QUESTÃO 80 

Uma certa espécie de anfíbio consegue 

sobreviver em locais entre 18 °C e 30 °C de 

temperatura ambiente (1). A temperatura média 

variando entre 20 °C e 30 °C presente em 

algumas matas litorâneas do Sudeste brasileiro 

torna o ambiente ideal para essa espécie viver (2). 

Esse anfíbio alimenta-se de pequenos 

invertebrados, principalmente insetos, que se 

reproduzem nas pequenas lagoas e poças de 

água abundantes no interior dessas matas (3). No 

texto, as informações 1, 2 e 3, referentes a essa 

espécie, relacionam-se, respectivamente, a:  

 

 hábitat, hábitat, nicho ecológico.  

 hábitat, nicho ecológico, nicho ecológico.  

 hábitat, nicho ecológico, hábitat.  

 nicho ecológico, hábitat, hábitat.  

 nicho ecológico, hábitat, nicho ecológico. 
 
 

QUESTÃO 81 
Na região da Quarta Colônia Italiana, no estado 

do Rio Grande do Sul, encontram-se fragmentos 

de mata atlântica, o que levou essa região a ser 

incorporada à Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica, reconhecida pela Unesco em 1993. A 

importância dessa Reserva reside na grande 

biodiversidade presente e no impedimento de sua 

extinção. Qual dos conceitos ecológicos a seguir 

abrange mais elementos da biodiversidade?  

 

 Espécie.  

 População.  

 Nicho.  

 Comunidade.  

 Hábitat. 

QUESTÃO 82 
Há espécies de insetos cujos machos e fêmeas 

vivem no mesmo esconderijo, porém, na hora de 

alimentar-se, a fêmea busca o sangue de outros 

animais, enquanto o macho se alimenta da seiva 

das plantas. Nessas circunstâncias, podemos 

afirmar que:  

 

 ambos ocupam nichos ecológicos 

diferentes, porém têm o mesmo hábitat.  

 ambos ocupam o mesmo nicho ecológico, 

porém com hábitats diferentes.  

 ambos ocupam o mesmo nicho ecológico e 

o mesmo hábitat.  

 o macho é consumidor de segunda ordem 

ou de qualquer outra ordem superior.  

 a fêmea é sempre consumidora de primeira 

ordem. 
 
 
 

QUESTÃO 83 

Os plásticos, por sua versatilidade e menor custo 

relativo, têm seu uso cada vez mais crescente. Da 

produção anual brasileira de cerca de 2,5 milhões 

de toneladas, 40% destinam-se à indústria de 

embalagens. Entretanto, este crescente aumento 

de produção e consumo resulta em lixo que só se 

reintegra ao ciclo natural ao longo de décadas ou 

mesmo de séculos. Para minimizar esse 

problema uma ação possível e adequada: 

 

 proibir a produção de plásticos e substituí-

los por materiais renováveis como os 

metais.  

 incinerar o lixo de modo que o gás carbônico 

e outros produtos resultantes da combustão 

voltem aos ciclos naturais.  

 queimar o lixo para que os aditivos contidos 

na composição dos plásticos, tóxicos e não 

degradáveis sejam diluídos no ar.  

 estimular a produção de plásticos 

recicláveis para reduzir a demanda de 

matéria prima não renovável e o acúmulo de 

lixo.  

 reciclar o material para aumentar a 

qualidade do produto e facilitar a sua 

comercialização em larga escala. 
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QUESTÃO 84 
Quanto mais desenvolvida é uma nação, mais lixo 

cada um de seus habitantes produz. Além de o 

progresso elevar o volume de lixo, ele também 

modifica a qualidade do material despejado. 

Quando a sociedade progride, ela troca a 

televisão, o computador, compra mais brinquedos 

e aparelhos eletrônicos. Calcula-se que 700 

milhões de aparelhos celulares já foram jogados 

fora em todo o mundo. O novo lixo contém mais 

mercúrio, chumbo, alumínio e bário. Abandonado 

nos lixões, esse material se deteriora e vaza. As 

substâncias liberadas infiltram-se no solo e 

podem chegar aos lençóis freáticos ou a rios 

próximos, espalhando-se pela água. Anuário 

Gestão Ambiental 2007, p. 47-8 (com 

adaptações). A respeito da produção de lixo e de 

sua relação com o ambiente, é correto afirmar 

que: 

 

 as substâncias químicas encontradas no 

lixo levam, frequentemente, ao aumento da 

diversidade de espécies e, portanto, ao 

aumento da produtividade agrícola do solo.  

 o tipo e a quantidade de lixo produzido pela 

sociedade independem de políticas de 

educação que proponham mudanças no 

padrão de consumo.  

 a produção de lixo é inversamente 

proporcional ao nível de desenvolvimento 

econômico das sociedades.  

 o desenvolvimento sustentável requer 

controle e monitoramento dos efeitos do lixo 

sobre espécies existentes em cursos 

d’água, solo e vegetação.  

 o desenvolvimento tecnológico tem elevado 

a criação de produtos descartáveis, o que 

evita a geração de lixo e resíduos químicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 85 
A maior parte da energia usada hoje no planeta é 

proveniente da queima de combustíveis fósseis. 

O protocolo de Kyoto, acordo internacional que 

inclui a redução da emissão de CO2 e de outros 

gases, demonstra a grande preocupação atual 

com o meio ambiente. O excesso de queima de 

combustíveis fósseis pode ter como 

consequências: 

 

 maior produção de chuvas ácidas e 

aumento da camada de ozônio. 

 aumento do efeito estufa e dos níveis dos 

oceanos. 

 maior resfriamento global e aumento dos 

níveis dos oceanos. 

 destruição da camada de ozônio e 

diminuição do efeito estufa. 

 maior resfriamento global e aumento da 

incidência de câncer de pele. 
 
 
 

QUESTÃO 86 

A civilização moderna está voltada para um alto 

consumo de energia que é utilizada nas 

indústrias, nos transportes, nos eletrodomésticos 

e nas telecomunicações. Nessa busca por 

energia, o homem vai atrás de várias fontes, tais 

como, 

 

I. combustíveis fósseis. 

II. energia hidrelétrica. 

III. energia nuclear. 

IV. etanol. 

V. energia eólica (energia dos ventos). 

 

Desses 5 tipos,  

 

 apenas um é renovável.    

 apenas dois são renováveis.    

 apenas três são renováveis.    

 apenas quatro são renováveis.    

 todos são renováveis.    
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QUESTÃO 87 
“Águas de março definem se falta luz este ano”. 

Esse foi o título de uma reportagem em jornal de 

circulação nacional, pouco antes do início do 

racionamento do consumo de energia elétrica, em 

2001. No Brasil, a relação entre a produção de 

eletricidade e a utilização de recursos hídricos, 

estabelecida nessa manchete, se justifica porque: 

 

 a geração de eletricidade nas usinas 

hidrelétricas exige a manutenção de um 

dado fluxo de água nas barragens. 

 o sistema de tratamento da água e sua 

distribuição consomem grande quantidade 

de energia elétrica. 

 a geração de eletricidade nas usinas 

termelétricas utiliza grande volume de água 

para refrigeração. 

 o consumo de água e de energia elétrica 

utilizadas na indústria compete com o da 

agricultura. 

 é grande o uso de chuveiros elétricos, cuja 

operação implica abundante consumo de 

água. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 88 
De 15% a 20% da área de um canavial precisa 

ser renovada anualmente. Entre o período de 

corte e o de plantação de novas canas, os 

produtores estão optando por plantar 

leguminosas, pois elas fixam nitrogênio no solo, 

um adubo natural para a cana. Essa opção de 

rotação é agronomicamente favorável, de forma 

que municípios canavieiros são hoje grandes 

produtores de soja, amendoim e feijão.  

As encruzilhadas da fome. Planeta. São Paulo, 

ano 36, no 430, jul. 2008 (adaptado). 

A rotação de culturas citada no texto pode 

beneficiar economicamente os produtores de 

cana porque 

 

 a decomposição da cobertura morta dessas 

culturas resulta em economia na aquisição 

de adubos industrializados. 

 o plantio de cana-de-açúcar propicia um 

solo mais adequado para o cultivo posterior 

da soja, do amendoim e do feijão. 

 as leguminosas absorvem do solo 

elementos químicos diferentes dos 

absorvidos pela cana, restabelecendo o 

equilíbrio do solo. 

 a queima dos restos de vegetais do cultivo 

da cana-de-açúcar transforma-se em 

cinzas, sendo reincorporadas ao solo, o que 

gera economia na aquisição de adubo. 

 a soja, o amendoim e o feijão, além de 

liberarem sais nitrogenados no solo, são 

grãos comercializados no mercado 

produtivo. 
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QUESTÃO 89 
O Brasil sofre com vários problemas 

socioeconômicos. Além disso, vem sofrendo com 

alguns problemas ambientais graves, devido à 

grande utilização dos recursos naturais e à 

degradação ambiental. Para tentar modificar esse 

cenário, um novo conceito tem ganhado força e 

espaço, que é o DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL. O uso dessa estratégia tem 

como finalidade   

 

 erradicar a fome e a pobreza extrema.     

 sustentar o ambiente, independente do 

desenvolvimento.     

 garantir o desenvolvimento 

socioeconômico.     

 propor a conciliação do desenvolvimento 

com o meio ambiente.     

 garantir que o desenvolvimento 

socioeconômico não se sustente.    
 
 
 
 

QUESTÃO 90 
O desenvolvimento sustentável rompe com a 

lógica da organização social vigente, convidando 

a novos modos de pensar e agir. Dessa forma, 

sustentabilidade implica o uso de recursos 

renováveis em quantidades compatíveis com a 

capacidade de renovação do planeta.  

 

MCT. Prêmio Jovem Cientista: cidades sustentáveis. 

Caderno do Professor, 2011 (adaptado). 

 

Um esquema de cidade que pretende atender a 

esse conceito é:   

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


