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 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 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que efetuar qualquer registro que possa identificá-lo no Caderno 
de Respostas.

7

8

9 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.

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

11 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que  dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a 
qualquer pessoa envolvida no Processo Seletivo, bem como perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos 
relativos ao referido processo.

12

esferográfica 

Você só poderá sair do local de realização da prova decorridos 60 (sessenta) 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 30 minutos que 
antecedem o seu término.

INSTRUÇÕES

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 4  páginas, numeradas sequencialmente, incluindo espaço para 
rascunho.

O CADERNO DE RESPOSTAS consta de 4  numeradas sequencialmente.

A  resposta deverá ser escrita na folha destinada a cada questão.

Esta é uma prova dissertativa contendo 3 (três) questões, com o valor total de 60 (sessenta) pontos. 

 (quatro)

 (quatro) páginas
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O gráfico apresentado a seguir representa a concentração de mercúrio na musculatura de diferentes espécies de 
pescados coletados na bacia do Rio Negro (AM). O referido gráfico foi construído a partir dos dados apresentados 
por Soares et al (2016). Com base nas informações contidas no artigo, pergunta-se: 

a) Qual é o mecanismo de incorporação do mercúrio pelas espécies de peixes caracterizado no gráfico, e como 
este ocorre? (10 pontos)

b) Segundo os artigos (Souza & Barbosa, 2000; Soares et al. 2016), quais as principais fontes deste poluente na bacia 
amazônica? (10 pontos)

(20 pontos)Questão  01 

A conservação da biodiversidade é um dos componentes essenciais para a sustentabilidade nas suas dimensões 
ecológica, econômica e sociocultural. Nesse contexto, as áreas especialmente protegidas, ou Unidades de 
Conservação (UCs), estão entre as principais estratégias de conservação da diversidade biológica e da diversidade 
cultural associada a ela. Essas áreas se constituem em espaços privilegiados para o desenvolvimento de ações de 
educação ambiental (Loureiro & Cunha, 2008; Valenti et al, 2012). Dentro deste contexto, discorra sobre a 
importância da educação ambiental crítica e emancipatória no processo de gestão ambiental participativa de 
Unidades de Conservação. 

Utilizando como referência os artigos disponibilizados sobre ISO 14001, responda às questões:

a) Disserte sobre os Principais benefícios e dificuldades oriundas da certificação em gestão ambiental 
conforme a ABNT NBR ISO-14001. (10 pontos)

b) Como a certificação em gestão ambiental conforme a ABNT NBR ISO-14001, melhora a rentabilidade 
das organizações? (10 pontos)

(20 pontos)Questão  02 

(20 pontos)Questão  03

 

-1Figura 1: Gráfico referente a concentrações de mercúrio (Hg) na musculatura (mg. kg ) de diferentes 
espécies de peixes da bacia do Rio Negro AM, e seus respectivos nomes populares e hábitos 
alimentares. Modificado de Soares et al 2016.(Biota Amazônia, V6, N 1, p 102 – 106).
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