4ª OLIMPÍADA GOIANA DE MEIO AMBIENTE (OGOMA)
PROVA NÍVEL 1 – ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS

PROVA DA MODALIDADE EAD/HÍBRIDO
Informações aos alunos participantes:
• Somente será aceito realizar a prova portando lápis, borracha e caneta azul ou preta;
• O tempo de permanência com a prova é de no mínimo 1 hora e no máximo 3h e 30 minutos;
• O aluno participante deverá exibir o envelope lacrado e romper o lacre perante a câmera/webcam sob
a supervisão do professor responsável;
• A prova deverá ser realizada perante a câmera/webcam onde seja possível ver o corpo do aluno e a
prova simultaneamente;
• O aluno deverá retirar uma foto do gabarito em branco (antes de iniciar e perante a câmera/webcam) e
enviar para o aplicador;
• O aluno ao concluir a prova deverá retirar uma foto do gabarito preenchido (perante a
câmera/webcam) e enviar para o aplicador durante o horário de execução;
• É obrigatório apagar a foto do aparelho celular ou do dispositivo em que a foto foi enviada;
• Após concluir a prova, coloque a prova e o gabarito dentro do envelope e lacre-o perante a
câmera/webcam;
• Esse caderno de provas e o gabarito deverão ser entregues em sua escola no dia 27 de agosto
de 2021 (**a não entrega implica em eliminação do aluno participante**);
• Não se esqueça de preencher o gabarito ao final da prova, assinar seu nome completo por extenso e
preencher corretamente seus dados;
• Essa prova somente poderá ser aplicada a distância no dia 26 de agosto de 2021;

•

Não é permitida qualquer forma de consulta.
Preencha seus dados abaixo:

Aluno (a): __________________________________________ Série: _____ Turma: _____
Escola: __________________________________________________________________
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QUESTÕES DA 4ª OLIMPÍADA GOIANA DE MEIO AMBIENTE
1. Observe a charge abaixo.

Fonte: https://www.facebook.com/cerradoemquadrinhos/photos/a.811748012256562/2432311816866832/?type=3&theater
Acesso em: 29/07/2021

A charge apresentada acima retrata:
a)
A diversidade radicular do Cerrado.
b)
Adversidade arbórea do Cerrado.
c)
A retirada de espécies vegetais do Cerrado para exploração e expansão agrícola.
d)
O extrativismo no Cerrado.
e)
A importância do sistema radicular na descompactação dos solos do Cerrado.
2. A crise hídrica tem atingido diversas regiões do país, e segundo Tambosi et al. (2015), isso se deve a
causas variadas, dentre elas o aumento da demanda por água por parte da população, falta de infraestrutura,
mudanças climáticas. E uma forma de amenizar esta crise é o investimento em “capital natural”, ou seja, devese investir na preservação dos recursos.
Sendo assim, é importante a presença de vegetação nativa adequada em cada posição do relevo, exceto
para:
a)
b)
c)
d)
e)

A recarga de aquíferos e do lençol freático.
Possibilitar melhor o assoreamento de rios e lagos.
Redução do escoamento superficial.
Contenção de processos erosivos, como por exemplo, as voçorocas.
Proteção de nascentes.

3. Entre os resíduos propostos abaixo, qual deles pode ser utilizado para a produção de um gás que pode
substituir o gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo), além de ser uma fonte de nutrientes para a agricultura?
a)
b)
c)
d)
e)

Resíduo tóxico.
Resíduo mineral.
Resíduo atômico.
Resíduo orgânico.
Resíduo misto.

4. O reflorestamento compreende o replantio de espécies florestais em áreas desmatadas, áreas

atingidas por queimadas dentre outras. Nos tempos atuais com as alterações climáticas pode-se
dizer que o replantio destas espécies é o suficiente para que possamos diminuir o aquecimento
global?
a)
Não, pois o reflorestamento não é uma das principais estratégias para o aquecimento global.
b)
Não, pois muito carbono é emitido nas cidades, seria necessária uma área muito extensa, que hoje
não está disponível.
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c)
Sim, o reflorestamento é uma das principais estratégias para combater o aquecimento global, além de
ajudar a reduzir o calor no meio urbano, esse reflorestamento também evita enchente e preserva cursos de
água.
d)
Sim, pois o reflorestamento ajuda na emissão de gases de carbono onde poderá intensificar o efeito
estufa.
e)
N.D.A.
5. Observe a tirinha abaixo:

A tirinha está se referindo à poluição das águas, das afirmativas a seguir julgue-as:
I -O principal fator que causa poluição das águas são os esgotos domésticos que podem ser advindos de
rejeitos hospitalares e industriais.
II -Os peixes e outros organismos que habitam nos rios são os grandes responsáveis pela degradação da
matéria orgânica inclusive eles que consomem os materiais para limpeza e outros produtos que são jogados
nas águas.
III - A matéria orgânica que é encontrada no esgoto serve como alimento para os micróbios decompositores
que existem nas águas.
IV -A poluição dos rios é normal e totalmente aceitável, sendo ainda, considerada impossível de se reverter
isso porque não existe nada a ser feito para mudar essa realidade.
V- Em rios e represas, existem micróbios que decompõem os resíduos biodegradáveis, mas o detergente
não é decomposto por esses organismos, com isso causam problemas ambientais.
A (s) afirmativa (s) correta (s) é (são):
a)
II e V
b)
III e V
c)
III e IV
d)
todas estão incorretas
e)
todas estão corretas
6. A Pandemia provocada pelo Corona vírus trouxe impactos positivos e negativos para o Meio Ambiente.
Essas mudanças ambientais, no entanto, são de caráter temporário devido à baixa atividade humana
ocasionada pelo isolamento social da população, dentre estes impactos podemos citar exceto:
a)
Imagens de satélites mostraram uma diminuição da poluição atmosférica em várias regiões do mundo.
b)
Aumento na geração de resíduos com consequente acréscimo na geração de lixo.
c)
Aumento no desmatamento em terras indígenas.
d)
Maior consumo de energia elétrica.
e)
O uso de máscaras e luvas utilizadas pela população tem causando vários impactos negativos no meio
ambiente, já que muitos não realizam o correto descarte desses produtos.
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7. Leia o texto abaixo para responder à questão:

Os muitos males provocados pela falta de saneamento
O saneamento precário cria o ambiente propício a muitas outras doenças além das
transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Elas são causadas pela ingestão de água contaminada
ou pelo contato da pele ou mucosas com a própria água, lixo ou solo infectados.
Boa parte dessas doenças tem ciclo de transmissão feco-oral, aquele em que agentes
causadores presentes nas fezes humanas ou de animais entram pela boca de uma pessoa, que se
contamina. Isso pode ocorrer pelo uso de água não tratada, tanto para beber quanto para lavar
alimentos. Também se dá por falta de cuidados de higiene de quem se sujou com fezes e pela falta
de destinação adequada dos dejetos e do lixo, que ficam expostos a moscas domésticas e outros
insetos e acabam por comprometer a higiene. Apesar da multiplicidade de fatores, não é difícil
estabelecer uma relação entre a precariedade do saneamento e as moléstias que acometem a
população.
Fonte: https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/saneamento-basico/saneamento/os-muitos-males-provocados-pela-falta-de-saneamento
Acesso em: 29/01/2020.

São doenças (moléstias) causadas pela falta de saneamento básico:
I.
II.
III.
IV.

Diarreia, febre tifoide e leptospirose.
Febre paratifoide, cólera e hepatite A.
Arterioesclerose, pericardite e endocardite.
Ancilostomíase, esquistossomose e amebíase.

Marque a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II.
II e III.
IV, apenas.
I, II, III, IV.
I, II e IV.

8. Os biomas brasileiros apresentam vantagens comparativas em termos de diversidade biológica, a qual está
diretamente relacionada a nossa diversidade cultural.
Marque a opção incorreta sobre os biomas brasileiros:
a)
A Amazônia é maior bioma brasileiro, sua paisagem é composta de florestas ombrófilas abertas,
florestas ombrófilas densas e alagadas, várzeas, igapós, campinaranas e campos naturais.
b)
A Planície do Pantanal-Mato-Grossense caracteriza-se pela baixa altitude, pouca declividade e
ocorrência de inundações periódicas. As atividades econômicas tradicionalmente exercidas na Região
Pantaneira são a pecuária de corte, a pesca (profissional e esportiva) e, mais recentemente, o agroecoturismo
c)
O bioma da Mata Atlântica foi o mais destruído de todos os biomas brasileiros devido o
desenvolvimento de ciclos econômicos da cana-de-açúcar, do algodão e do café, seguidos por intensos
processos de urbanização e de expansão agrícola nos séculos 19 e 20.
d)
O Cerrado é o segundo maior bioma do país, e uma das 25 áreas, no planeta, consideradas mais ricas
e prioritárias para conservação. A fauna do Cerrado é rica, as principais ameaças ao ambiente natural são:
erosão hídrica e eólica dos solos; degradação dos diversos tipos de vegetação; perda de biodiversidade.
e)
A Caatinga é um ecossistema exclusivo do Brasil, a flora compreende cerca de 930 espécies. Dos
biomas brasileiros, a Caatinga é o menos conhecido, a riqueza natural e social da Caatinga é importante
patrimônio ambiental e cultural do Brasil, além do mais, trata-se do bioma com maior biodiversidade.
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9. Em 2020, a Política Nacional de Resíduos Sólidos completou 10 anos de sua publicação. Esta, “reúne o
conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo governo e parceiros,
com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos” (Lei nº
12.305 de 2010, Art. 4º). E para fins de coleta seletiva, mediante a RESOLUÇÃO CONAMA nº 275, de 25 de
abril de 2001, estabeleceu-se o código de cores para diferentes tipos de resíduos. Sendo assim, as cores azul,
amarelo, verde e vermelho, representam os seguintes resíduos, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

Papel, metal, vidro, plástico.
Papel, resíduo orgânico, metal, plástico.
Resíduo orgânico, metal, plástico, madeira.
Metal, vidro, papel, plástico.
Vidro, plástico, papel, madeira.

10. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento
social e econômico. Em 2009, registrou-se um surto global de gripe causada por uma variante do vírus
Influenza A, designada H1N1. Já em 2019 iniciou-se um surto mundial ocasionado por outro vírus o
Coronavírus que causa a doença denominada Covid-19. Neste contexto, algumas das ações mais importantes
recomendadas pela OMS são a higienização adequada das mãos, uso de máscaras, isolamento social, evitar
aglomerações dentre outras.
Essas ações recomendadas pela OMS têm como objetivo:
a)
b)
c)
d)
e)

Reduzir a reprodução viral.
Impedir a penetração do vírus pela pele que é uma das principais vias de infecção.
Reduzir o processo de autoinfecção ocasionada pelo vírus.
Impedir a seleção natural do vírus.
Reduzir a transmissão do vírus no ambiente

11. Na cidade de Santa Helena de Goiás-GO, a prefeitura do município percebeu que estava na hora de ter
um local correto para o destino dos seus resíduos sólidos (lixo). Mas, portanto, para ocorrer a realização deste
projeto, é necessário saber a produção média de lixo por dia da população. O Engenheiro Agrícola e Ambiental
responsável pelo projeto, fez um levantamento e obteve os seguintes dados a seguir:

População
65.000

Quantidade média produzida por pessoa (Kg)
1,43

Qual a produção média de lixo gerada pela população da cidade em um dia?
a) 82.600 Kg/dia.
b) 86.910 Kg/dia.
c) 90.920 Kg/dia.
d) 92.950 Kg/dia.
e) 96.537 kg/dia.

12. O Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, abordou recentemente, em uma audiência pública no
Senado, uma questão polêmica envolvendo assuntos ecológicos. Leia a seguinte notícia a esse respeito e
assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna.
“Em resposta aos senadores, o ministro se mostrou cético quanto à ação do homem como principal causa do
______________. Ele disse não discordar de que tal fenômeno ocorre no planeta, o que pode ser verificado
pelo regime de chuvas e pelo nível dos oceanos, mas questionou a ‘parcela de contribuição humana’ nas
alterações. Ele disse, porém, que o Brasil permanecerá no Acordo de Paris sobre o Clima, promovido pela
ONU”.
(Senado Notícias, 27/03/19, com adaptações).

Página 5 de 8

Olimpíada Goiana de Meio Ambiente | www.sgdcgoias.org

a)
b)
c)
d)
e)

Aquecimento global.
Esfriamento dos oceanos.
Aumento da poluição urbana.
Desenvolvimento sustentável.
Desmatamento.

13. As queimadas prejudicam a biodiversidade de um bioma, de forma direta acabando com as matas e tirando
o lar de muitos animais indefesos. E de uma maneira indireta as queimadas liberam gases prejudiciais à saúde
humana.
Observe a charge a seguir:

De acordo com seus conhecimentos em meio ambiente, marque V para as alternativas verdadeiras e F para
as falsas:

No Brasil, uma das regiões que mais são prejudicadas por causa das queimadas são
aquelas localizadas no cerrado devido seu clima ser mais seco.
As queimadas são causadas de forma natural sem interferência humana e na maioria das
vezes não tomam grandes proporções.
As queimadas em pouco tempo retiram a vegetação que sustenta e nutre o solo, tornandoo sujeito a erosão e lixiviação.
Quando se tem queimadas, as chamas ocasionam a morte e a migração de animais que
habitam a região afetada.
No Brasil as queimadas são muito comuns, infelizmente, e em todos os casos elas são
controladas e não se tornam incêndios de grande proporção.
Os animais da Amazônia estão sofrendo com o desmatamento e com as queimadas,
provocados pela ação humana. A derrubada das árvores pode fazer com que a fina camada de
matéria orgânica em decomposição (húmus) seja lavada pelas águas das constantes chuvas que
caem na região.
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14. Desenvolvimento sustentável se refere a um modelo de desenvolvimento econômico, social e político que
esteja em harmonia com o meio ambiente. Isso significa que é preciso fazer a utilização racional dos recursos
naturais de forma que seja possível suprir as necessidades da sociedade atual, mas sem que haja o
comprometimento da disponibilidade desses mesmos recursos para as gerações futuras. Essa é a definição
mais amplamente utilizada de desenvolvimento sustentável, apresentada no Relatório Nosso Futuro Comum,
no ano de 1987, produzido no âmbito da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.
Sobre conhecimento sustentável, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas:
É uma possível atitude individual para promover o desenvolvimento sustentável adotar o
consumismo desnecessário, aumentar o desperdício de água, utilizar os produtos descartáveis, utilização de
iluminação de lâmpadas de alto consumo.
É uma possível atitude individual para promover o desenvolvimento sustentável evitar o consumismo
desnecessário, diminuir o desperdício de água, adquirir produtos biodegradáveis, evitar os produtos
descartáveis, utilização de iluminação natural ou lâmpadas de baixo consumo, realizar a conscientização
ambiental em seu ciclo social.
É uma possível atitude individual para promover o desenvolvimento sustentável evitar o consumismo
desnecessário, diminuir o desperdício de água, adquirir produtos biodegradáveis, obter os produtos
descartáveis, utilização de iluminação natural ou lâmpadas de alto consumo, não realizar a conscientização
ambiental em seu ciclo social.
É uma possível atitude individual para promover o desenvolvimento sustentável diminuir o
desperdício de água, obter os produtos descartáveis, utilização de iluminação de lâmpadas de alto consumo,
aumentar o consumismo, descartar sacolas plásticas.
É uma possível atitude individual para promover o desenvolvimento sustentável utilizar água e
energia em abundância, fazer desmatamento e queimadas.
É uma possível atitude individual para promover o desenvolvimento sustentável substituir lâmpadas
e produtos que possuem alta demanda energética por objetos ou produtos mais econômicos em termos
energéticos sem estimular o consumismo desnecessário.
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Nota:

Visto do Prof. Representante:

GABARITO – NÍVEL 1
Dados do (a) aluno (a):
Nome completo:

Sexo:
( ) Masculino

Série que está cursando:
( ) 6º ano ( ) 7º ano ( ) 8º ano
Nome da escola:

(

) Feminino

Data de Nascimento: ___ / ___ / ____
( ) 9º ano

QUESTÃO

ALTERNATIVA ASSINALADA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sequência: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Sequência: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Declaro estar realizando esta prova no dia 26 de agosto de 2021 portando apenas lápis, borracha e caneta.

________________________________________
Assinatura do aluno por extenso

Página 8 de 8

Olimpíada Goiana de Meio Ambiente | www.sgdcgoias.org

