
Atenção!
Não abra este caderno antes de ser autorizado pelo fiscal.

Você está recebendo um CADERNO DE QUESTÕES e um CADERNO DE RESPOSTAS.

O CADERNO DE QUESTÕES consta de páginas, numeradas sequencialmente, 
incluindo espaço para rascunho.

O CADERNO DE RESPOSTAS consta de  páginas numeradas sequencialmente.

Esta é uma prova dissertativa com o valor máximo de  pontos.

4 (quatro) 

 8 (oito) 

 60 (sessenta)

 1 Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a 
paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso ocorra qualquer 
erro, notifique o fiscal.

 2 Para qualquer tipo de rascunho, somente será permitida a utilização das folhas 
constantes do CADERNO DE QUESTÕES. Não é permitido ao candidato destacar 
qualquer folha deste caderno.

 3 O desenvolvimento das questões só será considerado se transcrito a caneta 
de tinta azul ou preta, para o espaço destinado à resposta de cada 

questão no CADERNO DE RESPOSTAS.

 4 NÃO será permitido ao candidato nenhum tipo de consulta.

 5 Evite rasuras no CADERNO DE RESPOSTAS.

 6

 7

8 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a 
prova ou que termine o seu tempo de duração,  devendo retirar-se juntos.

9 Ao término da prova,  entregue ao fiscal o CADERNO DE RESPOSTAS e o 
CADERNO DE QUESTÕES.

10

esferográfica 

 

Você só poderá sair do local de realização da prova decorridos 30 (trinta) minutos do 
seu início.

Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. 

Você só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES se sair do local de realização da 
prova nos 15 minutos que antecedem o seu término.

Instruções

portal.ifrj.edu.br
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As Unidades de Conservação (UCs) previstas pelo Sistema Nacional das Unidades de Conservação 

(SNUC) devem ter um conselho gestor, que tem como função auxiliar o chefe da UC na sua gestão e integrá-la à 

população e às ações realizadas em seu entorno. O conselho gestor deve ter a representação de órgãos públicos, 

da sociedade civil, como a população residente e do entorno, população tradicional, povos indígenas, 

proprietários de imóveis no interior da UC, trabalhadores e setor privado atuantes na região, comunidade 

científica e organizações não governamentais. 

Diante deste contexto, discorra sobre a importância da educação ambiental crítica e emancipatória na 

formação dos representantes que atuam na constituição dos Conselhos das UCs no Brasil. 

Questão 1 (15 pontos) 

Questão 2 (10 pontos) 

Os principais objetivos das ações educativas adotadas em Unidade de Conservação (UC) no Brasil refletem 

o potencial que esses espaços possuem para desenvolver uma educação ambiental que articule objetivos de 

conservação ambiental com objetivos de transformação social. 

Considerando este aspecto, explique a importância da incorporação de princípios das novas tendências da 

educação ambiental e das políticas públicas elaboradas nos últimos anos no Brasil nas ações educativas 

desenvolvidas nas UCs brasileiras. 

Questão 3 (15 pontos) 

Alguns metais pesados, como, por exemplo, o chumbo, não são degradados na natureza, originando uma 
cadeia de eventos conhecida como bioacumulação. 
Considerando o evento supracitado, responda às questões a seguir:
 

A) Explique os efeitos do acúmulo desses metais no solo e nos corpos hídricos sobre as espécies vegetais e a 
ictiofauna (peixes), respectivamente.

B) Cite três exemplos de acidentes envolvendo metais pesados no Brasil.

C) Dê, pelo menos, três exemplos de diferentes fontes de metais pesados que podem impactar o sistema 
aquático.
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Questão 4 (20 pontos) 

A atividade portuária é responsável por 95% das exportações brasileiras. O Terminal Marítimo de Ponta da 

Madeira (TPPM), operado pela Vale S.A., segunda maior mineradora do mundo e maior produtora de minério de 

ferro e pelotas do mundo, é especializado na exportação de minério de ferro, manganês, pelotas, entre outros 

recursos minerais.

Na movimentação e manuseio dos recursos minerais em seu terminal, ocorre a dispersão atmosférica de 

material particulado, basicamente controlada por aspersão de água reutilizada, em geral, realizada por 

caminhões pipa nos pátios de estocagem e nas correias transportadoras.  Além do controle da qualidade do ar, a 

usina de pelotização instalada e operando no terminal também demanda grande quantidade de água para o 

processo realizado pela torre de resfriamento. Sendo assim, observa-se a intensa necessidade do uso do recurso 

água nesse setor produtivo.

Dessa forma, explique como os principais parâmetros físico-químicos a seguir podem influenciar 

diretamente o tratamento, uso e destinação das águas tratadas e servidas.

A) pH

B) Turbidez

C) Cor Verdadeira

D) Ferro e Manganês dissolvidos



Rascunho
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