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A expressão Desenvolvimento Sustentável vem
sendo utilizada de diversas formas, na promoção do que
se espera ser uma grande evolução da humanidade. Há
alguns anos, essa expressão, além das prerrogativas
associadas a ela, foi determinada por meio de diversas
reuniões dos grupos de estudo no âmbito das
Universidades e mesmo dos organismos da ONU. Uma
comissão, denominada Comissão de Brundtland, foi
criada no intuito de formar grupos técnico/científicos que
promovessem a compreensão dos efeitos da acelerada
deterioração do meio ambiente e do esgotamento dos
recursos naturais.
Um relatório final foi publicado pela Oxford
University em 1987, intitulado “Our Common Future”.
Desse documento surge o que se pode chamar da
definição mais completa e ampla de Desenvolvimento
Sustentável, que trata exatamente da garantia de manter
o desenvolvimento sem que se cause incapacidade de
recursos para a perpetuação das próximas gerações.
Essa definição é apoiada, segundo o relatório, em outros
dois conceitos chave. Um deles trata das necessidades
básicas para sobrevivência, priorizando políticas para
os países mais pobres. O outro trata das limitações
impostas ao crescimento das nações em geral,
associadas principalmente ao estado de desenvolvimento
tecnológico e de organização social em que se
encontram.
E o papel do profissional de Engenharia nesse novo
perfil de desenvolvimento? Com toda essa evolução nos
conceitos de produção e consumo, principalmente com
foco para a eficiência nos processos e na redução das
emissões, é certo que os engenheiros possuam posição
de destaque no Desenvolvimento Sustentável. Todas as
modalidades de engenharia, além de economia e das
inúmeras outras, são extremamente importantes para a
compreensão desses novos conceitos já conhecidos e
aplicados mundialmente. Nesse caso, devemos difundir,
através dos mais diversos veículos de comunicação, a
importância da educação para formação de bons
engenheiros, comprometidos com o meio ambiente, e
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que consigam assimilar, com mais profundidade, as
questões econômicas e sociais atreladas às inovações
tecnológicas.
Para um engenheiro, o Desenvolvimento
Sustentável é praticamente intrínseco à função, uma vez
que ele concebe, projeta, cria e inova em diversos
segmentos, sempre com a visão de longo prazo. Um
bom exemplo é sem duvida o das grandes obras
hidrelétricas, como a barragem de Itaipu, que foi
reconhecida à época como grande obra da engenharia
moderna e até hoje provê grande parte de nossa energia
e orgulha a nós, brasileiros, com o titulo de maior
hidrelétrica do mundo em capacidade de geração anual.
Enfim, para as indústrias e empresas que
empregam engenheiros, o Desenvolvimento Sustentável
é um objetivo fundamental a ser perseguido, tendo em
vista as novas exigências do mercado globalizado.
Certamente as chances de uma empresa prosperar são
cada vez menores se ela não levar em conta os aspectos
sustentáveis na sua corporação e, nesses aspectos,
devem estar bem claras as questões sociais, ambientais
e econômicas, sendo que cabe aos engenheiros
interpretar as inovações e garantir a correta aplicação
daquilo que tange suas áreas de atuação.

POLIQUEZI, Augusto. O Papel da Engenharia no Desenvolvimento
Sustentável. Disponível em: <http://pactoglobalcreapr.wordpress.com/
2011/02/04/o-papel-da-engenharia-no-desenvolvimento-sustentavel/>.
Acesso em: 5 jan. 2013.

Questão

1

De acordo com o texto, o papel da engenharia no
desenvolvimento sustentável
01) não é reconhecido, pois muitas corporações ainda não
compreenderam a importância de um modelo econômico
que não cause impacto na perpetuação de gerações
futuras.
02) alicerça-se na capacidade dos engenheiros de aplicar os
elementos próprios de sua área de atuação,
compreendendo e respeitando as exigências voltadas
para os aspectos sustentáveis.
03) está diretamente relacionado ao crescimento econômico
de corporações que supervalorizam engenheiros
comprometidos com a preservação ambiental na
contemporaneidade.
04) só terá relevância se a sociedade entender a importância
do engenheiro no processo de preservação ambiental
para a manutenção das gerações futuras.
05) exige uma mudança de comportamento e de valores dos
engenheiros, que ainda praticam técnicas que vão de
encontro às propostas de desenvolvimento sustentável.
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Questão

2

A análise do fragmento em destaque está correta na
alternativa:

A partir da leitura do texto, é correto afirmar:
01) O setor que mais se discute a necessidade do
desenvolvimento sustentável é o da engenharia, em todas
as suas modalidades.
02) O principal objetivo da criação da Comissão Brundtland
foi a garantia da mudança de comportamento por parte
dos países desenvolvidos em relação ao desenvolvimento
sustentável.
03) É constatada a importância da educação na formação de
engenheiros comprometidos com a preservação do meio
ambiente, pois são capazes de compreender a realidade
econômica e social no contexto das novas tecnologias.
04) Embora a engenharia pressuponha uma atividade de
impacto ambiental, o engenheiro tem obrigação de
comprometer-se com as demandas do desenvolvimento
sustentável na contemporaneidade.
05) As corporações que empregam engenheiros precisam
assegurar a formação de profissionais que estejam
conectados com os projetos de preservação ambiental.
Questão

3

Leia as afirmações:
I.

II.

III.

Para o relatório “Our Common Future”, o âmago da
discussão versa sobre a sobrevivência de países mais
pobres, que não conseguem se inserir em projetos de
desenvolvimento sustentável de alto de custo.
A essência do Desenvolvimento Sustentável explicita a
necessidade de um crescimento econômico que não
comprometa a existência das gerações futuras.
O conceito de Desenvolvimento Sustentável alicerça-se na
necessidade de sobrevivência e nos limites impostos ao
crescimento das nações.

Está correto, apenas, o contido em
01) I
02) II
03) III
Questão

04) I e II
05) II e III

4

No trecho “Todas as modalidades de engenharia, além de
economia e das inúmeras outras, são extremamente
importantes para a compreensão desses novos conceitos
já conhecidos e aplicados mundialmente.” (l. 33-37), os
advérbios “além de economia e das inúmeras outras”
e “extremamente” expressam, respectivamente, ideia de
01)
02)
03)
04)
05)

adição e intensidade.
concessão e modo.
condição e adição.
comparação e lugar.
causa e efeito.

Questão

5

“Uma comissão, denominada Comissão de Brundtland, foi
criada no intuito de formar grupos técnico/científicos que
promovessem a compreensão dos efeitos da acelerada
deterioração do meio ambiente e do esgotamento dos
recursos naturais.” (l. 7-12)
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01) A palavra “comissão” é o núcleo do termo agente da ação
verbal.
02) Há, em todo o fragmento, dois termos subjetivos e um
complemento verbal.
03) A expressão “no intuito de formar grupos técnico/científicos”
é um modificador verbal que explicita uma ideia de modo.
04) O termo preposicionado “dos efeitos da acelerada
deterioração do meio ambiente e do esgotamento dos
recursos naturais” modifica o substantivo “compreensão”.
05) A oração “que promovessem a compreensão dos efeitos
da acelerada deterioração do meio ambiente e do
esgotamento dos recursos naturais” funciona
morfologicamente como adjetivo, restringindo o sentido do
substantivo “grupos”.
Questão

6

Quanto aos elementos coesivos que asseguram a
progressão temática do texto, é correto afirmar:
01) O pronome “ela” (l. 5) retoma, na tessitura do texto, o termo
humanidade.
02) O termo preposicionado “Desse documento” (l. 15) retoma
a expressão “relatório final” (l. 13), acrescentando-lhe novo
conceito.
03) O termo coesivo “segundo” (l. 20) retoma um termo já
citado a partir de uma comparação.
04) Em “para formação de bons engenheiros” (l. 39-40) a
preposição “para” apresenta semântica equivalente ao da
frase “Para um engenheiro, o Desenvolvimento
Sustentável é praticamente intrínseco à função” (l. 44-45).
05) O elemento coesivo “uma vez que” (l. 45-46) pode ser
substituído por “quando”, sem prejuízo semântico.
Questão

7

Na frase “Certamente as chances de uma empresa prosperar
são cada vez menores se ela não levar em conta os
aspectos sustentáveis na sua corporação” (l. 58-60), a
expressão que substitui o SE, fazendo as devidas alterações,
mas sem comprometer o sentido, está presente na
alternativa
01) ainda que.
02) se bem que.
03) caso.
Questão

04) embora.
05) conquanto.

8

A alternativa cujo texto explicita um sujeito paciente é a
01) “essa expressão, além das prerrogativas associadas a
ela, foi determinada por meio de diversas reuniões dos
grupos de estudo” (l. 4-6).
02) “Um deles trata das necessidades básicas para
sobrevivência” (l. 21-22).
03) “é certo que os engenheiros possuam posição de
destaque no Desenvolvimento Sustentável” (l. 32-33).
04) “Nesse caso, devemos difundir, através dos mais diversos
veículos de comunicação, a importância da educação”
(l. 37-39).
05) “orgulha a nós, brasileiros, com o titulo de maior
hidrelétrica do mundo em capacidade de geração anual”
(l. 52-53).
Conhecimentos Gerais - Português

2

Questão

9

O uso do sinal de interrogação em “E o papel do profissional
de Engenharia nesse novo perfil de desenvolvimento?”
(l. 28-29) objetiva

Questões 11 e 12
Texto:

01) negar a ideia desenvolvida no parágrafo anterior por meio
de uma pergunta que já é respondida no primeiro
parágrafo.
02)

introduzir um questionamento que não será respondido
pelo articulista ainda que ele saiba a resposta.

03) levantar uma dúvida quanto a um fato apresentado como
verdade absoluta por profissionais da área de engenharia.
04) explicitar o diálogo direto entre o articulista e seu
interlocutor, trazendo-o para dentro da própria construção
de sentido do texto.
05) retificar uma ideia defendida nos primeiros parágrafos
que vai de encontro à ideologia do articulista.
Questão

10

“Desse documento surge o que se pode chamar da definição
mais completa e ampla de Desenvolvimento Sustentável,
que trata exatamente da garantia de manter o
desenvolvimento sem que se cause incapacidade de recursos
para a perpetuação das próximas gerações.” (l. 15-19)

Mantendo o sentido original, o fragmento do texto está
devidamente reescrito em:
01) Surgindo desse documento, o que se pode chamar da
definição mais completa e ampla é o Desenvolvimento
Sustentável, de que trata exatamente a garantia de manter
o desenvolvimento, mesmo que se cause a incapacidade
de recursos para a perpetuação das próximas gerações.
02) Desde que não cause incapacidade de recursos a fim de
que as próximas gerações se perpetuem, surge desse
documento, o que se pode chamar da definição mais
completa e ampla de Desenvolvimento Sustentável, o que
trata exatamente de garantir a manutenção do
desenvolvimento.
03) O que se pode chamar da definição mais completa e
ampla de Desenvolvimento Sustentável surge desse
documento, o qual trata da garantia de manter exatamente
o desenvolvimento, antes que cause incapacidade de
recursos para a perpetuação das próximas gerações.
04) Surge, desse documento, aquilo que se pode chamar da
definição mais completa e ampla de Desenvolvimento
Sustentável, o qual trata exatamente da garantia de manter
o desenvolvimento sem causar incapacidade de recursos
a fim de que as próximas gerações perpetuem.
05) Surge o que desse documento pode se chamar de
definição mais completa e ampla de Desenvolvimento
Sustentável, o que trata exatamente da garantia de manter
o desenvolvimento, ainda que não cause incapacidade de
recursos para a perpetuação das gerações próximas.
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PARA UMA PROFISSÃO... Disponível em: <http://www.fanor.edu.br/
acontece/feliz-dia-do-engenheiro!/459#.UOXdKnc2eSo>. Acesso em :
6 jan. 2013.

Questão

11

A partir da análise dos elementos verbais e não verbais que
compõem o anúncio em destaque, é correto afirmar que o
principal objetivo desse texto é
01) divulgar as principais funções do profissional da área de
engenharia.
02) enumerar as particularidades do profissional de
engenharia no contexto contemporâneo que exige um
olhar voltado para a preservação do meio ambiente.
03) expressar deferência a um profissional de mérito diante
de seus grandes compromissos com sociedade.
04) persuadir os leitores desse texto sobre a importância dos
engenheiros para o desenvolvimento econômico de uma
sociedade.
05) validar a importância do profissional de engenharia como
aquele que é responsável pelo meio ambiente.
Questão

12

No que se refere à análise dos elementos linguísticos que
compõem o texto verbal do anúncio em destaque, está
correta a alternativa
01) A preposição “para” é um elemento coesivo que sugere
uma ideia de avaliação quanto ao profissional
apresentado.
02) A palavra “nobre”, no contexto em que está inserida, pode
ser substituída por “inerte” sem prejuízo morfossintático
e semântico.
03) A palavra “tão” explicita a ideia de quantidade em relação
à diversidade de engenharias.
04) A forma verbal “é” evidencia um desvio em relação à
concordância proposta pela norma culta, já que o seu
sujeito é o termo “parabéns”.
05) A vírgula que separa as duas estruturas que compõem
a frase pode ser substituída por dois pontos, sem prejuízo
de sentido.
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Questão

13

O jogo de palavras que se estabelece na charge analisada permite
inferir:
01) A construção civil é vista pelo cidadão como o grande causador
da destruição ambiental.
02) É necessária uma reflexão sobre a conduta ética dos engenheiros
que trabalham nos grandes centros urbanos.
03) O desenvolvimento de um centro urbano, respaldado pela
construção civil, não pode perder de vista o comprometimento com
a preservação ambiental.
04) Os grandes desastres ecológicos têm suas origens em
construções civis que não se preocupam com as ações que geram
impactos ambientais.
05) É responsabilidade dos governantes a garantia de um
desenvolvimento sustentável no que diz respeito às atividades da
construção civil.

Questões 14 e 15

Disponível em: <http://engenhariacivile meioambiente.
blogspot.com.br/2010/05/charge-acima-mostra-queengenharia.html>. Acesso em: 5 jan. 2013.

POR QUE a gente faz... Disponível em: <http://colunistas.ig.com.br/cip/tag/responsabilidade-social/>. Acesso em: 7 jan. 2013.

Questão

14

Infere-se do anúncio publicitário que
01) a empresa em destaque não prescinde de sua responsabilidade social diante de sua principal atividade.
02) o principal objetivo do enunciador do texto é divulgar o comprometimento das empresas que trabalham na área da construção
civil com o desenvolvimento sustentável.
03) algumas empresas já garantem a produção de cimentos que não geram impacto no meio ambiente.
04) a empresa anunciante é representante de uma ideologia com a qual os leitores do anúncio não concordam.
05) a empresa em destaque não prioriza sua principal atividade, desvirtuando-se de sua função essencial.
Questão

15

A palavra “só”, em todas as ocorrências no texto publicitário, explicita ideia de
01) limite.
02) condição.
03) exclusão.

04) inclusão.
05) intensidade.
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Atualidades — Questões de 16 a 25
Questão

16

05) O aterro sanitário representa o que há de mais primitivo
em termos de disposição final de resíduos sólidos, pois
contamina os mananciais subterrâneos e descaracteriza
os ambientes naturais pela liberação de odores
desagradáveis.
Questão

18

O saneamento básico é fator de proteção à qualidade de
vida, e sua inexistência compromete a saúde pública, o
bem-estar e o meio ambiente.
Sobre os efeitos das ações de saneamento básico na
saúde, é correto afirmar:

Disponível em: <http://www.google.com.br/mgres?q=Sistemas+
ide+disposi%C3%A7%C3%A3o+e+de+tratamento+de+lixo,+limpeza+p%C3>
Acesso em: 7 jan. 2013.

A charge apresentada tem como principal mensagem
evidenciar:
01) O esgotamento dos recursos naturais do Planeta.
02) Os impactos ambientais sofridos pelo Planeta,
decorrentes da ação antrópica.
03) Os riscos de doenças endêmicas, provocadas pelo
aquecimento global, e a perda do ozônio.
04) As consequências dos desmatamentos, afetando a
sustentabilidade do Planeta.
05) A ineficiência de políticas públicas voltadas para a
preservação do meio ambiente.
Questão

17

A incerteza da destinação final de resíduos sólidos implica
a ocorrência de problemas sociais, sanitários e poluição do
meio.
Sobre os sistemas de disposição e tratamento do lixo no
Brasil, é correto afirmar:
01) Uma técnica importante, em razão da composição do lixo
urbano no país, é a compostagem, forma de tratamento
biológico da parcela orgânica do lixo.
02) Os resíduos patológicos, sépticos e hospitalares são
tratados pelo método conhecido como reciclagem
industrial que, antes da destinação final, trata os resíduos,
evitando a contaminação do meio ambiente.
03) O aterro controlado é a forma de disposição mais usada
no país, porque os problemas ambientais, relacionados
à contaminação do solo, da água e do ar, são evitados,
em decorrência do uso de tecnologias avançadas em
engenharia e saneamento.
04) A incineração é o tratamento mais indicado e adequado
à realidade das cidades brasileiras, além de ser o método
de disposição final mais seguro, pois evita a emissão de
gases tóxicos para a atmosfera.
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01) A redução e controle da doença de Chagas está
diretamente relacionada ao esgotamento sanitário
adequado.
02) As melhorias sanitárias domiciliares são fatores que
contribuem para a eliminação da leptospirose e da
leishmaniose.
03) A incidência de casos de escabiose diminui a partir do
acondicionamento e destino final adequado dos resíduos
sólidos.
04) A água de boa qualidade, aliada ao seu fornecimento
contínuo, assegura a redução e o controle de doenças
como a disenteria bacilar e o tracoma.
05) A eliminação de locais de reprodução de insetos, através
da drenagem, é responsável pela extinção de doenças,
a exemplo da dengue e da toxoplasmose.
Questão

19

A finalidade do saneamento básico está em proteger e
melhorar as condições de vida da população. Com o seu
crescimento acelerado, os problemas relativos ao esgoto
aumentaram em grande escala, devido à deficiência de
processos adequados de manipulação dos dejetos,
originando diversos tipos de contaminação ambiental. Os
artrópodes têm grande importância na saúde pública por
transportarem agentes infecciosos, causando diversas
moléstias. Entre esses, podem-se citar os de maior interesse
sanitário, como os insetos, aracnídeos e escorpiões.
Observa-se que as moscas e as baratas transmitem a febre
tifoide e a diarreia infecciosa, por meio do transporte de microorganismos patogênicos em suas patas para os alimentos
e utensílios. BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de
saneamento. Brasília: MS/FUNASA, 2004. p. 328.

Levando-se em consideração as informações do texto
apresentado, dentre as medidas para o controle da
transmissão das doenças causadas por insetos estão,
exceto:
01) Higiene do meio e conhecimento da biologia do inseto,
seus hábitos de vida, características e reprodução.
02) Ecologia do ambiente e vigilância sanitária.
03) Conscientização e cooperação da comunidade.
04) Eliminação dos meios favoráveis ao desenvolvimento dos
insetos e vigilância epidemiológica.
05) Queimadas ou destruição da vegetação para evitar a
proliferação dos insetos.
Conhecimentos Gerais - Atualidades
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Questão

20

Questão

22

Os desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais
estão interligados e todas as pessoas comprometidas
podem forjar soluções includentes.
Pensando assim, identifique com V as afirmativas que
podem apontar para essas soluções e com F, as demais.

Disponível em <http://www.google.com.br/search?num=10&hl=ptR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=455&q=Fundamentos+da+
ecologia+humana&oq=Fundamentos+da+ecologia+humana&gs_l=img.>
Acesso em: 10 jan. 2013.

Historicamente, a partir do advento da fase agrícola, com
a domesticação de plantas e animais, e diante do avanço
cientifico e da inovação da tecnologia industrial, o homem,
em seu sentido genérico, passou a ser o grande modificador
do ambiente.
Por isso, determina-se que ecologia humana depende da
contribuição de várias áreas do conhecimento como:
engenharia, arquitetura, matemática, geografia, geologia,
saúde ocupacional, epidemiologia, sociobiologia, genética,
cibernética, ciências políticas, sociologia, entre outras, que
procuram caracterizar a ecologia humana como o estudo
interdisciplinar das interações entre o homem e o ambiente,
num plano sistêmico.
Associando-se a imagem ao texto apresentado, a unidade
funcional básica, que inclui tanto organismo, como o
ambiente abiótico e cada um influenciando as propriedades
do outro e necessários para a conservação da vida na terra,
denomina-se:
01) Biosfera.
02) Ecossistema.
03) Ecologia humana.
Questão

04) Biodiversidade.
05) Autoecologia.

21

A Educação Ambiental deve envolver uma perspectiva
holística, enfocando a relação entre o ser humano, a
natureza e o universo de forma interdisciplinar.
Deve também estimular a solidariedade, a igualdade e o
respeito aos direitos humanos, valendo-se de estratégias
democráticas e de interação entre as culturas.
Levando-se em consideração as afirmativas apresentadas,
pode-se inferir que a Educação Ambiental deve
01) ter como base o pensamento crítico e inovador, em
qualquer tempo ou lugar, em seus modos formal e
informal, promovendo a transformação e a construção da
sociedade.
02) ser neutra, porque não é um ato político.
03) tratar as questões particulares críticas, suas causas e
interrelações em uma perspectiva isolada, fora do seu
contexto social e histórico.
04) desconsiderar a cooperação mútua e equitativa nos
processos de decisão para não dificultar as ações
educativas.
05) valorizar as diferentes formas de conhecimento por ser
diversificado, acumulado e produzido socialmente, para
que seja patenteado ou monopolizado.
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( ) Formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos
outros e não arriscar a destruição e a diversidade da vida.
( ) Determinar mudanças fundamentais de valores,
instituições e modos de vida.
( ) Entender que, quando as necessidades básicas forem
atingidas, o desenvolvimento humano será primariamente
voltado a ser mais e não a ter mais, pensando nas
gerações futuras.
( ) Usar a informação, a ciência e a tecnologia necessárias
para atender a todos, visando a reduzir os impactos ao
meio ambiente.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é:
01) V V V V
02) F V V F
03) V V F F
Questão

04) V F V F
05) F F V F

23

O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em
biodiversidade. Abriga cerca de 20% de todas as espécies
conhecidas, mas também é onde se localizam dois dos
hotspots do Planeta, que se constituem em áreas
riquíssimas em biodiversidade ameaçada de destruição.
Os hotspots a que o texto faz referência correspondem:
01)
02)
03)
04)
05)

Ao Complexo do Pantanal e à Mata de Araucária.
À Mata Atlântica e ao Cerrado.
À Mata de Araucária e à Floresta Amazônica.
Ao Cerrado e ao Complexo do Pantanal.
À Floresta Amazônica e à Mata Atlântica

Questão

24

Atualmente, existem vários processos de tratamento de
esgoto, individuais ou combinados.
Com relação aos tratamentos de esgoto, identifique com V
as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) Os processos em que há predominância de atividades
de decantação e incineração podem ser classificados
como químicos, pois, para essas atividades, utiliza-se a
adição de elementos minerais.
( ) O tratamento preliminar consiste na remoção de
poluentes específicos, sendo bastante utilizado no Brasil.
( ) A utilização de micro-organismos para que os processos
possam se efetivar, caracteriza o tratamento terciário.
( ) O tratamento secundário corresponde à etapa, na qual a
remoção de matéria prima se dá por meio de processos
aeróbicos ou anaeróbicos.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é:
01) V V V V
02) F V V F
03) V V F F

04) V F V F
05) F F V V
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Questão

25

A Lei 9985, de 18 de julho de 2000, dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza que define
Unidade de Conservação como “o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as áreas juridicionais, com
características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público, com o objetivo de conservar os limites definidos,
sob regime espacial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.”
Considerando-se o texto e os conhecimentos sobre Unidades de Conservação, associe a Unidade de Conservação expressa
na Coluna I às suas características, contidas na Coluna II.
(1) Área de Relevante Interesse Ecológico
(2) Monumento Natural
(3) Parque Estadual
(4) Áreas de Proteção Ambiental

( ) Criados com a finalidade de proteção integral dos elementos
bióticos e abióticos, com objetivos científicos, educacionais e
turismo ecológico.
( ) Apresenta certo grau de ocupação humana, cujo objetivo é
proteger a diversidade biológica e assegurar a sustentabilidade
do uso dos recursos.
( ) Faz parte do grupo de proteção integral, cujo objetivo básico é
preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza
cênica.
( ) Pequenas extensões sem ocupação humana, onde abrigam
exemplares raros da biota regional

A alternativa que indica a associação correta, de cima para baixo, é
01) 1, 2, 3, 4
02) 3, 4, 2, 1
03) 2, 3, 1, 4
04) 4, 3, 2, 1
05) 3, 2, 1, 4

# # #
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Conhecimentos Específicos
Biologia - Questões de 26 a 50
INSTRUÇÃO: Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.
Questão

26

Aqui na Terra, a vida surgiu 3,5 bilhões de anos atrás. Porém,
durante aproximadamente 3 bilhões de anos, a vida aqui era
constituída essencialmente de seres unicelulares, pouco
sofisticados. Digamos, um planeta de bactérias. Só bem
depois que a atmosfera da Terra foi “oxigenada” é que seres
multicelulares, bem mais tarde, surgiram. A mudança gerou
outra coisa importante: quando o oxigênio sofreu a ação da
radiação solar, formou-se a camada de ozônio. (GLEISER,
2012, p. C7)

Sobre a história da vida na Terra, a análise das informações
permite considerar que
01) a formação da camada de ozônio possibilitou que
cianobactérias colonizassem as terras emersas,
abandonando definitivamente os mares primitivos.
02) a oxigenação da atmosfera terrestre foi consequência da
intensa atividade respiratória desenvolvida por bactérias
aeróbias – os primeiros habitantes do Planeta.
03) o tempo requerido, para o surgimento da
multicelularidade, decorreu da necessidade de oxigênio
e de organelas específicas que oferecessem o aporte de
energia exigido no aumento de complexidade.
04) o “planeta de bactérias” existente há, aproximadamente, 3 bilhões
de anos, era constituído por micro-organismos destituídos
de metabolismo próprio, dependendo de compostos
sintetizados abioticamente.
05) o surgimento da vida na Terra, há 3,5 bilhões de anos,
torna evidente que o Planeta, não oferecendo condições
compatíveis com a vida, tal como a conhecemos, teve a
sua colonização iniciada por seres provenientes de outra
galáxia.
Questão

27

A partir da interpretação do experimento e com base em
conhecimentos associados às teorias modernas sobre a
origem da vida na Terra, é correto afirmar:
01) A atmosfera primitiva da Terra, simulada por Mille, era
constituída de CO2, O2, H2O e NH3 em iguais proporções.
02) As descargas elétricas promoviam a queda de gotículas
de água que reproduziam as chuvas torrenciais que
inundavam a superfície da crosta terrestre.
03) A velocidade das reações químicas, no interior dos tubos
e balões de vidro, era regulada pela circulação periódica
da água fria acrescentada ao sistema.
04) O experimento de Miller foi importante por lançar as bases
da teoria da panspermia, segundo a qual os seres vivos
têm a mesma constituição química.
05) A análise do conteúdo acumulado, na base do aparelho,
revelou a existência de aminoácidos — blocos construtivos
das proteínas, dando suporte à hipótese pré-biótica de
compostos orgânicos.
Questão

28

As ideias de Charles Darwin que explicam a diversidade
biológica, em síntese, se expressam em
01) sobrevivência dos mais fortes na competição pelo
alimento e espaço.
02) ocorrência de mutações dirigidas pelo ambiente,
diferenciando as populações.
03) sucesso reprodutivo diferencial, conferido pela capacidade
de adaptação ao meio.
04) herança de características adquiridas por um indivíduo,
durante a sua vida, em determinado habitat.
05) desenvolvimento de características fenotípicas decorrente
do intenso uso de um órgão ou estrutura.
Questão

29

A análise da molécula de DNA, cuja
representação é esquematizada na
figura, permite afirmar corretamente:

A figura é uma representação esquemática do simulador
utilizado por Miller, 1953, em seu experimento sobre a
origem da vida, no contexto científico à época.
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01) As
hélices
apresentam
extremidades paralelas 5’-5’
e 3’−3’.
02) A d u p l a h é l i c e é c o n s t i t u í d a
por cadeias desoxinucleotídicas
complementares.
03) As bases nucleotídicas estão
unidas entre si por meio de
ligações fosfodiester.
04) A quantidade de bases púricas
difere, significativamente, da
quantidade de bases pirimídicas.
05) Em cada um dos filamentos, a
sequência nucleotídica se repete
em arranjos constantes e regulares.
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8

Questão

30

Em um dos experimentos clássicos sobre hereditariedade,
Mendel permitiu a autofecundação de plantas de Pisum
sativum (ervilhas), produtoras de sementes lisa e obteve
uma descendência constituída de plantas que
produziram 5.474 sementes lisas e 1.850 sementes
rugosas.
Sobre esse experimento, é correto inferir:
01) A proporção fenotípica da descendência é 1:2:1.
02) Plantas de sementes rugosas formam gametas dos
tipos R e r.
03) Plantas de sementes lisas apresentam, invariavelmente,
o mesmo genótipo.
04) As plantas utilizadas por Mendel, nesse experimento,
eram heterozigotas.
05) A relação numérica entre sementes lisas e rugosas revela
a clássica proporção fenotípica de 9:3:3:1.
Questão

31

Atualmente, são conhecidas mais de 70 mil espécies de
fungos e, a cada ano, são descritas entre 1,5 e 2 mil novas
espécies. Em algumas estimativas, constam mais de 1,5
milhão de espécies de fungos viventes, número só superado
pelo de espécies de insetos. (AMABIS; MARTHO, 2009,
p. 136).

Considerando-se a biologia dos fungos e importância
ecológica, econômica e médica, marque com V as
afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) Fungos constituem um reino à parte (sistema de 5 reinos)
pelo seu papel como decompositores nas cadeias
alimentares.
( ) A estrutura dos fungos unicelulares é compatível com o
padrão procariótico de organização celular.
( ) Leveduras, fungos unicelulares são amplamente
utilizadas na produção de alimentos e bebidas.
( ) Fungos do gênero Penicillium têm a importância
farmacológica consagrada a partir da descoberta do
antibiótico por Fleming, em 1920.

A alternativa que indica sequência correta, de cima para
baixo, é a
01) F F V V
02) F V F F
03) V V F V
04) V F V F
05) V V V V
Questão

32

Não devemos consumir alimentos cujas latas estejam
amassadas ou estufadas, pois isso pode indicar que o
alimento que ela contém está contaminado. O botulismo —
causado pela bactéria Clostridium botulinum — é um exemplo
de doença associada a alimentos contaminados. No interior
das latas, os esporos de C. botolinum podem germinar, se
desenvolver e se reproduzir. (LOPES, 2011, p.79).
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Sobre a situação apresentada, marque com V as afirmativas
verdadeiras e com F, as falsas.
( ) A vida de C. botolinum, no interior de uma lata fechada,
sugere tratar-se de um micro-organismo anaeróbico.
( ) O botulismo só se manifesta após a ingestão da bactéria
e sua posterior proliferação no sangue do indivíduo
contaminado.
( ) A esterilização criteriosa de alimentos durante seu
processamento é uma exigência para garantia de
consumo, pela população, de enlatados, conservas e
embutidos.
( ) Os esporos constituem a forma usual sob a qual as
bactérias realizam suas atividades metabólicas e de
perpetuação da espécie.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01)
02)
03)
04)
05)

FVFF
FFVV
VVFF
VFVF
VVVV

Questão

33

Fase d e
la tê ncia

Fa se de
cre scimen to
e xp o ne n cia l

Fase
esta cio ná ria

Fase d e
d e clín io

Tempo

O gráfico registra dados que evidenciam a curva de
crescimento normal de bactérias em cultura líquida.
Considerando-se a análise do gráfico e os aspectos do ciclo
de vida de bactérias, é correto afirmar:
01) A fase de latência revela o baixo potencial biótico das
bactérias.
02) O crescimento exponencial de uma população bacteriana
indica deficiência nutricional do meio de cultura.
03) A expansão da cultura deve-se ao grande teor de gás
carbônico, produto do metabolismo proteico bacteriano.
04) A heterogeneidade genética, típica de populações
bacterianas em cultura, determina o declínio do número
de células viáveis.
05) O padrão de crescimento de uma população bacteriana
traduz uma característica de vida desses microorganismos — a estratégia R.
Conhecimentos Específicos - Biologia
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Questão

34

Em relação à dinâmica do material genético durante o ciclo de vida de uma bactéria, é correto afirmar:
01)
02)
03)
04)
05)

A velocidade do ciclo vital das bactérias é um fator que restringe a ocorrência de mutações na população.
O processo de multiplicação bacteriana exige, a cada ciclo, a replicação semi-conservativa da molécula de DNA.
A decodificação da informação genética supera a replicação do DNA durante a fase de intensa divisão celular.
A máxima compactação do material genético é uma exigência para a ação das RNA polimerases.
A replicação do DNA em bactérias é unidirecional, com início em vários pontos da molécula.

Questão

35

As diferenças morfofuncionais das bactérias incluem a organização da parede celular, permitindo identificar dois tipos de
bactérias: as Gram-positivas e as Gram-negativas, segundo o método de coloração, desenvolvido por H. C. Gram,
em 1884, amplamente utilizado em laboratórios de microbiologia e de análises clínicas, sendo um dos passos para a
caracterização de amostras de bactérias.
Em relação às características da parede celular e suas repercussões na resposta a diferentes condições ambientais, é
correto afirmar:
01) A membrana externa das bactérias Gram-negativas está associada à maior resistência dessas bactérias a antibióticos quando
comparada às Gram-positivas.
02) A composição lipídica das membranas plasmáticas bacterianas determina a maior ou menor virulência das diferentes espécies
de bactérias.
03) A retenção do corante que confere cor violeta a bactérias decorre de sua absorção pela membrana plasmática e posterior
acúmulo no citoplasma.
04) A parede celular de bactérias Gram-positivas apresenta uma camada de peptidioglicanos recoberta por uma membrana
rica em lipopolissacarídeos.
05) A distinção entre Gram-positivas e Gram-negativas é realizada de modo indireto, a partir de imagens visualizadas ao
microscópio eletrônico.
Questão

36

A figura ilustra o ciclo moderno do carbono.
A análise dos processos envolvidos na ciclagem do carbono permite considerar, corretamente, que
01) o aumento na concentração de CO2 atmosférico destrói a camada de ozônio, responsável por manter a temperatura na Terra
em níveis adequados à vida.
02) os processos de respiração e decomposição funcionam como os principais sorvedouros de CO2, sendo, assim, antagônicos
à fotossíntese.
03) o aumento de CO2 nos oceanos contribui para a elevação do pH, com reflexos na biota aquática devido à alcalinidade da
água.
04) a fotossíntese nas condições climáticas atuais tem papel secundário na fixação do carbono pelos sistemas vivos.
05) os estoques de carbono da litosfera estão sendo mobilizados, aumentando a emissão de CO2.
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Questão

37

Fenômenos como marés vermelhas e floração de algas
estão associados à
01) chuva ácida que, alterando a acidez da água, favorece a
multiplicação de algas e dinoflagelados.
02) magnificação trófica, decorrente do acúmulo de
substâncias não biodegradáveis ao longo das cadeias
alimentares.
03) eutrofização, pelo aumento excessivo de nutrientes
oriundos de adubos e esgotos domésticos sem
tratamento adequado.
04) poluição sulfurosa, fenômeno antropogênico em virtude
da queima de combustíveis fósseis para uso doméstico
e industrial.
05) biorremediação, quando os resíduos orgânicos lançados
na água sofrem decomposição pela ação de bactérias
anaeróbicas.

Questões de 38 a 40
Localizados em estuários, os manguezais estão entre os
ambientes de maior produtividade do planeta. Os manguezais
são uma porta aberta para todos os tipos de animais, que
neles podem encontrar alimento e proteção. Não é à toa que
muitas espécies só se reproduzem no mangue. Com enorme
riqueza de algas microscópicas, existe alimento abundante
para pequenas larvas e caranguejos que, por sua vez, servem
de alimento a pequenos peixes, que são comidos por diversas
aves. Assim, uma série de relações tróficas se estabelece
entre numerosos seres vivos, fazendo deste ambiente um
lugar muito especial para diversas espécies. (BIZZO, 2011,
p. 82).

( ) O baixo potencial osmótico das células, com vacúolos
repletos de soluções hipotônicas, favorece a absorção de
água pelas raízes.
( ) Raízes fasciculadas, que partindo da raiz principal crescem
e se distanciam, ajudam na sustentação da planta no solo
lodoso do manguezal.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01)
02)
03)
04)
05)

FFVF
FVFV
VFVF
VVFF
VVVV

Questão

39

A análise das relações tróficas, associadas à diversidade
de organismos a que o texto se refere, permite afirmar:
01) A biomassa de aves deve ser suficiente para sustentar
as populações de pequenos peixes.
02) O topo de uma pirâmide de números, representativa da
comunidade de um manguezal, é constituído de algas.
03) As relações tróficas, nos manguezais, formam pequenas
cadeias independentes que não chegam a constituir uma
teia alimentar.
04) Em fases imaturas do desenvolvimento, caranguejos
atuam como consumidores secundários e, na fase adulta,
ocupam o nível dos decompositores.
05) A quantidade de energia que as algas microscópicas
conseguem converter em biomassa, em determinado
intervalo de tempo, configura a produtividade primária

Com relação à espécie predominante, podem
s e r reconhecidos três tipos de vegetação: o chamado
“mangue-vermelho”, em que predomina a espécie
Rhizophora mangle, popularmente conhecida como
“mangue-bravo”; o “mangue-branco”, em que predomina a
espécie Laguncularia racemosa, popularmente chamada
“mangue-manso”; e o “mangue-seriba”, em que predominam
Avicennia schaueriana e Avicennia tomentosa. Esses três
tipos de mangue estão presentes, juntos ou separados, nas
diversas regiões do Brasil. (AMABIS; MARTHO, 2009, p. 440).
Questão

38

A singularidade dos manguezais exigiu que se
estabelecessem adaptações que permitem à vegetação
predominante explorar, com sucesso, os recursos aí
disponíveis.

bruta (PPB).
Questão

40

Sob o ponto de vista taxonômico, o conhecimento de
Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa, Avicennia
schaueriana e Avicennia tomentosa, plantas características
do manguezal, permite inferir:
01) A produção por esses vegetais de sementes protegidas
por frutos foi a aquisição evolutiva que inaugurou o grupo
das traqueófitas.
02) R.mangle, L. racemosa, A. schaueriana e A. tomentosa
compartilham o mesmo genoma, podendo trocar genes
livremente entre si.
03) Avicennia schaueriana e Avicennia tomentosa expressam

Considerando-se essas adaptações, marque com V as
afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.

o maior grau de parentesco entre as plantas

( ) Pneumatóforos, raízes cujas extremidades afloram ao
solo encharcado, possibilitam a obtenção de oxigênio
do ar.
( ) Em algumas espécies, a semente germina dentro do fruto
ainda preso à planta mãe.

04) O sistema lineano de classificação biológica agrupou a

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2012 - CERB - Analista de
Processos Técnicos - cod. 206

consideradas.
diversidade de seres vivos em um conjunto de cinco
reinos.
05) O fato de essas plantas viverem em um mesmo habitat
foi um critério para inclui-las em um mesmo gênero.
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Questões 41 e 42
Uma das formas de medir a qualidade da água é a contagem
dos coliformes fecais, bactérias que vivem no intestino de
diversos animais, inclusive no ser humano, principalmente
a Escherichia coli. Esses micro-organismos não se
reproduzem fora do corpo, em temperatura ambiente.
Diversas doenças podem ser veiculadas pela água. Uma
delas é a hepatite, cujo agente causador é eliminado pelas
fezes. Febre tifoide, leptospirose e o cólera também têm na
água um veículo de transmissão muito eficiente.
A medida de coliformes fecais é uma forma indireta de verificar
se há riscos para a saúde humana, sendo um dos principais
indicadores de balneabilidade. (BIZZO, 2011, p.65).
Questão

41

A parir da análise das informações do texto, marque
com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) Doenças que podem ser veiculadas pela água incluem
patógenos de natureza viral e bacteriana.
( ) A detecção de coliformes fecais em um corpo de água
revela a ocorrência de efluentes contaminados por fezes
humanas.
( ) A avaliação da qualidade da água, utilizando como critério
a presença de coliformes fecais, fundamenta-se na
inviabilidade de reprodução dessas bactérias na água do
mar.
( ) A concentração da ordem de 100 coliformes fecais
por 100,0mL de água do mar em uma amostra colhida
no mesmo ponto, durante 7 dias seguidos, indica que a
praia é imprópria para recreação de contato primário.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01) V V F V

04) F V V F

02) V V V F

05) F F V V

03) V F F F
Questão

42

e na administração dos centros urbanos. Gerenciar a limpeza
pública — ou seja, coletar, tratar e dar um destino final
adequado ao lixo — é um enorme desafio para os
administradores das cidades em todo o mundo. Além da
dificuldade de armazenar quantidades cada vez maiores de
detritos, essa tarefa custa caro e compromete parte
significativa dos orçamentos municipais. (MUHRINGER e
SHAYER, 2007, p. 27).

Sobre o lixo, seu destino e as ameaças à saúde e ao
ambiente, marque com V as afirmativas verdadeiras e
com F, as falsas.
( ) O descarte irregular de lixo está associado à ocorrência
de enchentes e consequentes prejuízos econômicos ao
bem-estar da população.
( ) A queima de resíduos é o procedimento mais indicado
em cidades de pequeno porte, tendo em vista a eficiência
e o menor custo ambiental.
( ) As usinas de compostagem, se bem implementadas,
constituem uma alternativa, considerando a geração de
subprodutos que incluem compostos utilizados como
adubo.
( ) O exercício de ações, conhecidas como os “Cinco Erres”
(5R), apontam para a atitude cidadã de menor
envolvimento com o consumo responsável.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01) V F V F

04) F V F F

02) V V F V

05) F F V V

03) V F F F
Questão

44

No Brasil, a Mata Atlântica já foi um dos mais importantes e
complexos conjuntos de ecossistemas brasileiros e teve
extensas áreas desmatadas para dar lugar à agricultura, à
pecuária e à ocupação urbana. Hoje, mais de 92% da área
ocupada por florestas, há 500 anos, não tem mais a cobertura
vegetal nativa. (BIANCONI; MIKICH, 2011, p. 46-50).

Bactérias, a exemplo de como Escherichia coli, apresentam,
como uma de suas características,

A ação antrópica sobre as florestas, como exemplificada na
Mata Atlântica, envolve a

01) membrana plasmática, destituída de proteínas.

01) fragmentação das florestas, facilitando o deslocamento
dos indivíduos remanescentes entre os diversos refúgios,
incrementando o fluxo gênico e tornando as populações
mais homogêneas.
02) criação de “hot spots”, zonas de emergência caracterizada
pela existência de espécies cosmopolitas, cuja extinção
não comprometeria a biodiversidade.
03) extinção de espécies, situação que pode ser revertida a
partir da reconstrução de habitats, por meio de sucessão
ecológica em unidades de conservação.
04) erosão do patrimônio genético de suas populações,
construído ao longo da evolução – experimentos naturais,
na maioria das vezes, irrecuperáveis.
05) substituição da mata nativa por monoculturas – garantia
de produção de alimento em um ecossistema de fácil
manejo e menor impacto ambiental.

02) formação de um fuso mitótico, durante a divisão celular.
03) material genético, em pequenos cromossomos lineares.
04) síntese proteica, em polirribossomos livres no citoplasma.
05) metabolismo bioenergético, restrito a processos aeróbios.
Questão

43

Uma garrafa vazia de refrigerante pode influir no alagamento
de uma rua? Um saco de lixo descartado em um terreno
baldio pode deixar alguém doente? Um plástico que uma
pessoa jogou na calçada pode matar uma tartaruga marinha?
Para compreender a gravidade da questão, é preciso
considerar não apenas o risco que os dejetos representam
para nossa saúde e a de nossa família, mas também seus
efeitos no meio ambiente, na qualidade de vida da população
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Questão

45

A pegada ecológica é um modelo que permite estimar a área
necessária, em hectares, para sustentar uma dada
população humana, considerando seu consumo de recursos
naturais renováveis. Geralmente, a pegada ecológica é
estimada por país, e seu valor corresponde à area total de
terras, mares e rios que seriam necessários para abastecer
os habitantes com alimentos (vegetais e animais), madeira
e outros recursos. O valor da pegada ecológica pode ser
então comparado com a capacidade produtiva do território
do país analisado. Esse modelo de análise foi desenvolvido
em 1996, por economistas e engenheiros. (LOPES; ROSSO,
2011, p.163).

Sobre os aspectos socioambientais associados à pegada
ecológica, marque com V as afirmativas verdadeiras e
com F, as falsas.
( ) Atividades humanas que incluem alimentação, vestuário
e locomoção consomem recursos renováveis que
integram as estimativas da pegada ecológica.
( ) Pegadas ecológicas de valores altos e baixos, comuns
em países de dimensões continentais, originando valores
médios aceitáveis, traduzem equidade socioecológica
com menores danos ambientais.
( ) O consumo desenfreado nas grandes cidades leva a uma
situação de déficit ecológico em que a pegada ecológica
supera a capacidade de suporte do país ou região.
( ) Países desenvolvidos têm uma pegada ecológica menor
que os subdesenvolvidos, uma vez que já possuem
infraestrutura completa. (LOPES; ROSSO. 2011, p. 163).

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01)
02)
03)
04)
05)

VFVV
VVFF
VFVF
FVFF
FFVV

Questão

46

A biocorrosão é um processo eletroquímico de “dissolução
metálica”, influenciado ou induzido por micro-organismos. A
biocorrosão é responsável por 20% de todos os processos
de corrosão de estruturas metálicas de materiais de
construção, cujo custo estimado é de 30 a 50 bilhões de
dólares anuais. O tratamento anticorrosivo pela utilização
de produtos e de melhoria da qualidade de materiais
metálicos não têm sido eficiente para diminuir perdas
econômicas consideráveis e impactos ambientais. Métodos
de inibição microbiana vêm sendo desenvolvidos por meio
de estudos e pesquisas microbiológicas com objetivo de
diminuir os custos da biocorrosão de materiais.
Considerando-se essas informações, os aspectos de
biocorroão, a inibição microbiana da corrosão e os
2+
potenciais-padrão de redução do enxofre e do íon Fe ,
respectivamente,
correto afirmar:

= −0,48V e

= −0,44V, é

01) Os micro-organismos participam de forma ativa,
modificando as reações eletroquímicas que ocorreram no
processo de biocorrosão.
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02) Os processos de formação de biofilmes e de corrosão,
no meio líquido, ocorrem, simultaneamente e no mesmo
sentido, do meio do líquido para a superfície metálica.
03) As bactérias redutoras de sulfato, do gênero
Desulfotomaculum que utilizam, como fonte metabólica de
carbono, ácidos graxos, propionatos e acetatos são
organismos autotróficos.
04) A formação de depósitos de biofilmes e incrustações de
carbonato de cálcio em superfícies metálicas de
tubulações de estações de refrigeração de ar são
removidas pela escovação e pelo uso de soluções
aquosas de hidróxido de sódio.
05) A estabilização de um filme protetor de sulfeto de ferro
constitui método de tratamento anticorrosivo de ferro
por bactérias redutoras de enxofre, sob condições
físico-químicas adequadas ao solo e ao meio líquido em
que ocorre o processo de corrosão.
Questão

47

O gráfico representa a distribuição de células no interior de
biofilmes em função do volume.
Uma análise desse gráfico permite corretamente concluir:
01) As células maiores são mais vulneráveis a fatores
externos porque são desprovidas de flagelos e não
secretam polissacarídeos.
3
02) O número de células com volume de 0,70µm predomina
na população de micro-organismos.
3
03) O total de células com volume de até 0,18µm ocupa,
aproximadamente, 50% do biofilme.
04) A colônia de micro-organismos apresenta menor
percentagem de células de pequeno volume porque são
rapidamente substituídas pela reprodução.
05) As células de volume menores que ocupam 12% da
colônia de micro-organismos se desprendem com maior
frequência do biofilme quando comparadas às demais.
Questão

48

Os biofilmes são colônias biológicas com elevado grau de
organizações nas quais micro-organismos participam de
forma estruturada, coordenada e funcional. Essas
comunidades se encontram aderidas a superfícies sólidas,
embebidas em matrizes poliméricas extracelulares,
secretadas por eles próprios com objetivo de se
desenvolverem e se multiplicarem. Podem-se observar
biofilmes em tubulações de água, permutadores de calor,
em casos de navios e em todos os ambientes naturais.
Levando-se em consideração essas informações sobre
biofilmes, sua funcionalidade e características principais, é
correto afirmar:
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01) Os biofilmes se desenvolvem em qualquer superfície
desde que sejam abióticas.
02) A lixiviação de minérios para a indústria siderúrgica, é um
dos poucos setores da metalurgia em que os biofilmes
não são utilizados.
03) A matriz polimérica, geralmente polissacarídea, e o auxilio
de flagelos e fímbrias de micro-organismos permitem
aderência forte à superfície colonizada.
04) A remoção de biofilmes em equipamentos utilizados em
diversos segmentos industriais, a exemplo da extração de
petróleo e de alimentos, constitui processo fácil e pouco
trabalhoso quando comparada à de aderência de outros
resíduos sólidos em suspensão.
05) A associação de micro-organismos em biofilmes constitui
uma forma de proteção ao desenvolvimento de colônias
que priorizam as relações sinergéticas em detrimento das
simbióticas que asseguram a sobrevivência em ambientes
hostis.
Questão

49

05) A transformação de ácidos naftênicos em subprodutos,
contendo apenas carbono e hidrogênio, menos tóxicos,
por
micro-organismos,
sugere
processo
de
decomposição aeróbio no qual essas substâncias são
separadas facilmente da água poluída por aeração sem
causar impacto ambiental.
Questão

50

Para avaliar situações ambientais, por exemplo, é
imprescindível o uso de instrumentos técnicos, como
laudos, pareceres e relatórios.
Sobre esses instrumentos e sua aplicação, marque com V
as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) O parecer contempla o posicionamento de um técnico ou
perito sobre um tema de sua especialidade.
( ) Os relatórios, pela sua natureza eminentemente técnica,
são sempre circunstanciados.
( ) Um laudo contém uma análise fundamentada, de forma
a subsidiar a elaboração do parecer que aponte diretrizes
ou sugestões.
( ) Em estudos de impacto ambiental, relatórios e laudos por
sua similaridade, podem se substituir, com o mesmo valor
operacional.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é a
Pesquisadores da University of Essex demonstraram que
um ecossistema misto de bactérias específicas pode
sobreviver em um dos ambientes mais letais, o de resíduos
da extração de petróleo de areias betuminosas. A extração
e o refino do óleo pesado produzem lixo tóxico,
principalmente, água poluída com ácidos naftênicos. Os
micro-organismos decompõem os ácidos em subprodutos
menos tóxicos em poucos dias, que levava cerca de dez
anos em ambientes naturais. A descoberta pode diminuir
o impacto ambiental de produção de petróleo a partir de
areias betuminosas cujas reservas são estimadas em 3,6
trilhões de barris, o dobro da quantidade conhecida de
petróleo convencional.
Considerando-se essas informações e a despoluição de
águas provenientes dos resíduos de extração de petróleo
de areias betuminosas por micro-organismos, é correto
afirmar:

01)
02)
03)
04)
05)

FFVF
FVFV
VFVV
VVFF
VFVF

* ** * * *

01) A contaminação das águas é decorrência da solubilidade
do óleo pesado.
02) A extração de petróleo de areias betuminosas é efetivada
com ajuda de sufactantes e consequente formação de
micelas.
03) Os micro-organismos isolam os agregados de ácidos
naftênicos na água, durante o processo, e bloqueiam a
solubilidade desses ácidos.
04) O conjunto misto de bactérias específicas para “limpar”
a água poluída por resíduos da extração de petróleo inclui
a presença de organismos com DNA modificado cujo
grupo fosfato foi substituído por sulfato na fita de
nucleotídeos.
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