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Questão 01  
Durante uma excursão, o nosso amigo Juscelino 
resolveu fazer uma escalada que não foi nada fácil. O 
percurso era muito difícil, mesmo assim com 
persistência e dedicação ele consegui alcançar o pico 
da montanha. Chegando lá encontrou seu amigo 
Henrique, que já havia escalado (mentira, havia 
chegado de helicóptero) e estava observando a bela 
paisagem. Ambos se sentaram e Juscelino muito 
cansado começou a sentir falta de ar assim resolveu 
comer alguma coisa para tentar melhorar e retirou de 
sua mochila um saco de batatas fritas. Para sua 
surpresa o saco de batatas havia ficado estufado 
com a escalada. Mesmo assim Juscelino e Henrique 
resolveram comer as batatas antes de descerem a 
montanha (tivemos que buscá-los). 
 
A descrição acima mostra uma bela jornada de nossos 
amigos Juscelino e Henrique durante uma viagem. 
Apesar de tudo terminar bem no texto foram descritos 
dois fenômenos que intrigaram nossos amigos após a 
escalada: a falta de ar e o estufamento do saco de 
batatas fritas. Considerando seus conhecimentos sobre 
o assunto e lógico a análise do esquema abaixo (que 
vai te ajudar muito), que mostra a escalada de 
Juscelino, explique os fenômenos que deixaram nossos 
amigos curiosos. 

 
 

Questão 02  
Leia o trecho abaixo: 
 

 
Considerando o descrito no texto e seus conhecimentos 
sobre a camada de ozônio que envolve nosso planeta, 
responda o que se pede: 
 
Item A: Qual a importância dessa camada de gases 
para as nossas vidas? 
Item B: Cite duas consequências do surgimento do 
“buraco” na camada de ozônio? 
Item C: Quais os poluentes que eram usados em sprays 
que contribuem para a destruição da camada de 
ozônio? 
 
Questão 03 
Leia o poema abaixo: 

 
 
Em nossas aulas discutimos sobre os fenômenos 
atmosféricos que podemos observar e contemplar. O 
título do poema se refere a um fenômeno atmosférico 
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muito interessante. Considerando seus conhecimentos, 
explique como ocorre a formação desse fenômeno 
atmosférico. 
 

Questão 04  
Durante uma aula de ciências Mauro pegou uma 
seringa e realizou o experimento como o mestrado 
abaixo: 
 

 
Considerando a imagem e seus conhecimentos, 
explique o que aconteceu com o volume de ar no 
interior da seringa na situação B e aponte a propriedade 
do ar que permite a ocorrência desse fenômeno. 
 
Questão 05 
É pessoal o Brasil está disputando as eliminatórias para 
a próxima copa do mundo de futebol e eu estou na 
torcida (para a Alemanha não classificar né, kkkkk). 
Mas enfim, semana passada estava querendo ir assistir 
o jogo do Brasil com o Perú em Salvador na Bahia. Aí 
fiquei preocupado com a distancia e procurei formas de 
chegar com minha família no local, e olha que 
interessante eu achei! 
 

 
 
Um programa que criaram na época da copa do mundo 
no brasil que mostra o quanto de CO2 emitimos ao 
viajar para um local de diferentes formas (carro, ônibus, 
bicicleta etc). Assim considerando os cálculos que fiz 
para minha viagem e seus conhecimentos sobre 
poluição ambiental, responda ao que se pede: 

 
A) É galera pensando nas opções resolvi ir de avião. 
Minha escolha foi a mais correta para o meio ambiente? 
Justifique. 
B) Qual o principal problema causado pela emissão 
exagerada de CO2 na atmosfera? 
C) Cite duas ações humanas que contribuem para o 
aumento da quantidade de CO2 na atmosfera. 
 
Questão 07 
É pessoal estamos todos passando por um período de 
seca e loucos para que as chuvas cheguem logo e 
encham nossos reservatórios de água, além de 
refrescar o ambiente, Entretanto devemos tomar 
cuidado, pois olha só na figura abaixo o que aconteceu 
com João e seu filho ao saírem na chuva na Alemanha: 
 

 
É no whatsapp diríamos kkkkk, mas a coisa é série 
(lógico que a figura é MUITO exagerada). As chuvas 
ácidas podem realmente causar sérios danos ao meio 
ambiente.  
 
Considerando o que você sabe sobre as chuvas ácidas, 
me ajude e responda às minhas dúvidas: 
 
a) Como as chuvas ácidas se formam? 
b) Quais as principais consequências delas para o meio 
ambiente? 
 
Questão 08 
Observe a figura abaixo: 
 
Considerando seus conhecimentos sobre fenômenos 
atmosféricos podemos concluir que a ilustração anterior 
representa: 

 
A) o fenômeno chamado “Ilha de calor”, no qual, durante 
a noite, os poluentes não conseguem atingir as 
camadas superiores da atmosfera. 



B) a “chuva ácida”, a qual, em situações normais, 
provoca o movimento das nuvens para áreas mais 
distantes. 
C) “inversão térmica”, um fenômeno climático que 
provoca o acumulo de poluentes.. 
D) o “efeito estufa”, em que a camada do gás Ozônio 
não permite a saída de poluentes. 
 
Questão 09 
Nos últimos meses, a mídia tem discutido intensamente 
um fenômeno referente ao aumento da temperatura 
média dos oceanos e do ar perto da superfície da Terra. 
Apesar de envolver causas naturais ou antropogênicas 
(causadas pelo homem), esse fenômeno ainda é objeto 
de muitos debates entre os cientistas. A figura abaixo 
contempla tal fenômeno. Analise-a. 

 
Considerando as informações apresentadas, analise as 
alternativas abaixo e assinale a que REPRESENTA o 
fenômeno indicado pela figura e contemplado no 
enunciado acima. 
 
a) Protocolo de Quioto. 
b) Escurecimento global. 
c) Chuva ácida. 
d) Aquecimento global. 
 
Questão 10 
Sobre o tema abordado pelo chargista foram feitas as 
seguintes proposições: 

 
 
I - A camada de ozônio (O3) age como um verdadeiro 
"filtro solar", protegendo a superfície do planeta da 
radiação ultravioleta emitida pelo sol. 
II - A destruição da camada de ozônio é consequência 
da liberação de gás carbônico para a atmosfera, o que 
facilita a passagem da radiação infravermelha. 
III - A alta incidência de radiação ultravioleta, através 
dos "buracos" na camada de ozônio, leva ao aumento 
dos casos de câncer de pele. 
 
Dessas proposições, somente são CORRETAS 
 
a) I e II. 
b) II apenas. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 
 

Questão 11 
No filme Gravidade a personagem de Sandra Bullock 
(Ryan Stone) se solta do telescópio Hubble, no qual 
fazia a instalação de um novo programa. Felizmente ela 
foi salva por George Clooney (Matt kowalski) que com 
seu equipamento de transporte consegue resgatá-la. 
Entretanto se ele não tivesse conseguido sobreviver, a 
personagem de Sandra Bullock, teria caminhado pelo 
espaço constantemente. Considerando o que 
discutimos em sala de aula, aponte a lei de Newton 
que explicaria esse fenômeno e explique-a. 
 

 
 
Questão 12 
Observe a charge abaixo: 

 
Na charge está esquematizado um dos modelos de 
organização do universo que foi aceito por muito tempo 
pelas sociedades antigas, assinale abaixo a alternativa 
que indica esse modelo: 
 
a) heliocentrismo 
b) geocentrismo 
c) telocentrismo 
d) alocentrsimo 
e) terrocentrismo. 
 
Questão 13 

A figura ao lado representa 
uma ação física que mantém 
os planetas e outros astros 
girando ao redor do sol em 
nosso sistema planetário. 
Analise a figura e assinale a 
alternativa que representa  a 
ação física que mantém esses 
movimentos 
 

a) pressão atmosférica. 
b) força cinética 
c) força gravitacional 
d) força giratória. 
e) força resultante. 
 


