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AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Nome completo e legível do/a candidato/a (em letras maiúsculas): 

_______________________________________________________________________ 

Assinatura do/a candidato/a: 

_______________________________________________________________________ 

N.º de inscrição: _______________________________

Orientações sobre a avaliação de conhecimento específico 

1. A prova terá um tempo máximo de quatro horas (4 h), iniciando às 8h30min do dia 29/10/2019 e 
terminando às 12h30min do dia 29/10/2019;
2. A resposta deve obedecer rigorosamente ao espaço definido em cada lauda. Qualquer texto inserido fora
do espaço destinado será desconsiderado no processo de correção. O candidato deve escolher no máximo 
até 5 questões para responder. Se o candidato responder mais do que 5 questões, uma ou duas questões 
serão desconsideradas da correção, aleatoriamente. 
3. A avaliação deve ser respondida com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
4. A identificação das folhas de resposta deve ser feita exclusivamente pelo número de inscrição, sendo 
vetada qualquer outra identificação que permita a direta identificação nominal do/a candidato/a, sob pena 
de sua exclusão do processo de seleção. 
5. O/A candidato/a não poderá se ausentar da sala, após o início da prova, antes de 30 minutos;
6. O/A candidato/a não poderá usar nenhum tipo material de consulta em papel ou em eletrônico 
(computador, celular, pager, tablet, ponto de escuta, fone e etc);
7. Ao término da avaliação, o/a candidato/a deverá devolver a prova respectiva e todas as folhas de 
rascunho que foram utilizadas;
8. Assinatura do/a avaliador/a e o/a candidato/a neste recibo. E deverá ser destacado e entregue ao 
candidato.
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Nome completo e legível do/a candidato/a (em letras maiúsculas): 

_______________________________________________________________________ 

N.º de inscrição: _______________________________

Assinatura do/a aplicador/a:____________________________________________
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N.º de inscrição: _______________

Questão  1  -  As  ciências  ambientais  lidam  com  sistemas  especialmente  complexos  e  que  incluem  um
conjunto de ciências que interagem para buscar alternativas na resolução dos problemas ambientais que
analisam as múltiplas facetas do ambiente. Desta forma, nem sempre o método científico formal através da
experimentação é utilizado para testar hipóteses dentro das ciências ambientais. Por exemplo: simular um
desastre ambiental tal como, um rompimento de um reservatório ou o derramamento de óleo no oceano,
terá resultados tão catastróficos para o ambiente que os cientistas ambientais preferem utilizar abordagens
alternativas. Como os cientistas que atuam no meio ambiente  usam e adaptaram o método científico para
resolver questões complexas?

Resposta Questão 1 – Folha 1/2
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Resposta Questão 1 – Folha 2/2                                  N.º de inscrição:___________
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Questão  2  -  A  figura  ao  lado   representa
alguns exemplos de ecossistemas naturais e
agroecossistemas. Quais  as  principais
diferenças entre os agroecossistemas e os
ecossistemas naturais?

Resposta Questão 2 – Folha 1/2                
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Questão 3 - A poluição orgânica dos rios pela descarga de águas residuais das atividades humanas (cidades, 
agricultura, indústria) afeta os seres humanos e os ecossistemas aquáticos naturais em todo o mundo (Wen
et al. 2017). Uma das formas de mensurar estes efeitos, é medindo a demanda  bioquímica de oxigênio 
(DBO). A DBO mensura a quantidade de oxigênio consumido por microorganismos no processo de 
decomposição do material orgânico presente na água. Quando a DBO é alta, a concentração de oxigênio 
dissolvido da água pode tornar-se baixa demais para dar suporte à vida na água. Na década de 80, muitos 
países da Europa reduziram a carga de fósforo nos ecossistemas aquáticos quando diminuíram as 
concentrações de fósforo em sabões. O fósforo faz parte da composição do STPP (tripolifosfato de sódio), 
uma poderosa substância utilizada para equilibrar a alcalinidade e reduzir a chamada "dureza da água" que,
em outras palavras, significa diminuir a concentração de cálcio e magnésio, que dificultam a ação de 
limpeza do sabão em pó. Em 2005, Os fabricantes de sabão e detergente em pó no Brasil tiveram três anos 
para reduzir em 1,5% a concentração de fósforo na fórmula desses produtos. Considerando a introdução do
problema acima, disserte 1) sobre como as atividades humanas listadas acima (cidades, agricultura e 
indústria) impactam os ecossistemas aquáticos e 2) descreva uma estratégia para cada uma das seguintes 
atividades humanas (cidades, agricultura e indústria) que objetive diminuir o impacto da poluição orgânica 
(eutrofização) sobre os ecossistemas aquáticos.

Resposta Questão 3 – Folha 1/2
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Questão  4  -  De  acordo com o  texto  “A  missão  ‘ecocivilizatória’  e  as  novas  moralidades  ecológicas:  a
educação  ambiental  entre  a  norma  e  a  antinormatividade”,  a  Educação  Ambiental  (EA)  pode  ser
considerada,  de forma simultânea,  agente e efeito da ambientalização das práticas sociais.  Descreva e
discuta os argumentos trazidos,  pelo texto supracitado, que constituem a EA como agente e efeito da
ambientalização das práticas sociais, fazendo-a portadora de uma missão ecocivilizatória. 

Resposta Questão 4 – Folha 1/2
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Questão 5 – Com base no texto de Pignati et al (2017): “Distribuição espacial do uso de agrotóxicos no
Brasil: uma ferramenta para a Vigilância em Saúde”, discuta como o atual sistema de produção agrícola de
larga  escala  no  Brasil  influencia  na  conservação  dos  biomas  e  nas  condições  de  vida  das  populações
humanas, em especial na saúde. 

Resposta Questão 5 – Folha 1/2 
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Questão  6  -  Os  temas  abaixo  apresentam  diversos  aspectos  estudados  pelas  ciências  ambientais  e
debatidas mundialmente no contexto atual. O tema II apresenta a variação temporal e espacial do clima na
Terra nos últimos 800 mil anos. Especificamente nos últimos 400 mil anos, ocorreram quatro ciclos distintos
de  resfriamento  e  aquecimentos  na  Terra,  os  chamados  ciclos  naturais  glacial-interglacial.  Agora,  nas
últimas duas décadas, ela está aquecendo quase 0,2°C por década, que é um ritmo 50 vezes mais acelerado
do que o comum do ciclo natural. 

Tema I – A terra e suas ambiguidades.

Fonte: https://www.humorpolitico.com.br/ed-carlos/dia-da-terra-2/   Fonte: https://www.hojeemdia.com.br/opini%C3%A3o/blogs/arte-hd-1.7227 

Tema  II  –  CO2 e  CH4,  nível  do  mar  e  forçantes
climáticas resultantes para os últimos 800 mil  anos.
Fonte: Nobre (2012).

Resposta Questão 6 – Folha 1/2

https://www.humorpolitico.com.br/ed-carlos/dia-da-terra-2/
https://www.hojeemdia.com.br/opini%C3%A3o/blogs/arte-hd-1.7227
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Questão  7 -  As  espécies  podem  interagir  nos  ecossistemas  diretamente  pela  cadeia  alimentar.  Essas
interações são através da simbiose e competição intraespecífica e interespecífica direta ou indiretamente.
Contudo,  atividades  antrópicas  podem  interferir  diretamente  nessa  relação.  Um  exemplo  dessa
interferência se dá com o derramamento de óleo, recentemente observado na zona costeira do Nordeste.
A chegada dessa substância promove, além de contaminação ambiental uma possível morte de espécies e
recobrimento de seus habitats, reduzindo a biodiversidade dos locais afetados. Tendo em vista a noção de
teia alimentar e relações ecológicas, disserte e exemplifique os possíveis efeitos nas comunidades locais de
animais, vegetais e humana na região de Porto Seguro.

Resposta Questão 7 – Folha 1/2 

Figura 1: Exemplo de teia alimentar 
entre ambiente continental e 
marinho. Fonte: edisciplinas.usp.br

Figura 2. Mancha de óleo chega aos corais 
da baía de Todos os Santos, na Bahia. 
Fonte: Jornal El País.
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Resposta Questão 7 – Folha 2/2                                  N.º de inscrição:___________
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