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4ª OLIMPÍADA GOIANA DE MEIO AMBIENTE (OGOMA)  
PROVA NÍVEL 2 – ALUNOS DO ENSINO MÉDIO  

  
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 4h 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. 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) 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. 
e) Maior consumo de energia elétrica. 
 
2. Uma empresa de vinícola no estado de Goiás utiliza barril de madeira, onde este recipiente é utilizado para 
fazer o armazenamento de líquidos. Está vinícola utiliza este barril com capacidade de 2.500 litros cada um, 
para armazenar sua produção de 70 m ³ de vinho. Qual a quantidade de barris necessários para armazenar 
toda a produção dessa vinícola? 
 
a) 12 
b) 23  
c) 24 
d) 28 
e) 70 
 
3. O aumento nos níveis de nutrientes em lagos e rios tem provocado elevação da carga orgânica e redução 
nos níveis de oxigênio dissolvido na água, e como consequência a mortandade de animais aquáticos, 
conforme se ilustra bem na charge abaixo. Este processo, normalmente de origem antrópica, é denominado: 

 
Disponível em: http://brasilnossopaisdeverdade.blogspot.com/2014/04/poluicao-da-agua.html  

Acesso em: 14 de julho de 2021. 

 
a) Dissociação; 
b) Desnitrificação; 
c) Eutrofização; 
d) Volatilização; 
e) Nitrificação. 
 
4. O Cerrado detém 5% da biodiversidade do planeta, sendo considerado a savana mais rica do mundo, porém 
um dos biomas mais ameaçados do País (Ministério do Meio Ambiente). Dentre os animais que constituem a 
fauna deste bioma, pode-se citar como endêmico e em extinção, o: 
 
a) Onça pintada; 
b) Lobo-guará; 
c) Tamanduá bandeira; 
d) Arara azul; 
e) Seriema. 
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5. Leia o texto e marque a alternativa correta. 
 
“Não espere a água acabar para fazer alguma coisa. Proteja a caixa d’água do Brasil. ” Em vez de água, um 
pedaço de papel com essa frase escrita foi o que as pessoas encontraram no fundo de copos vazios servidos 
na Câmara dos Deputados, na quarta-feira 11. O ato simbólico, juntamente com a entrega de uma petição 
com mais de meio milhão de assinaturas em defesa do Cerrado, foi realizado para alertar que essa vegetação 
nativa e rica em biodiversidade está sob ameaça, assim como seus povos e modos de vida. 
Reconhecida como a savana mais biodiversa do mundo, no Cerrado vivem cerca de 25 milhões de pessoas. 
Diversos segmentos de povos e comunidades tradicionais estão no bioma. Entre eles, mais de 80 etnias 
indígenas, quilombolas, ribeirinhos, vazanteiros, pescadores e quebradeiras de coco babaçu, considerados 
guardiões de seus territórios por contribuírem com a conservação dos recursos naturais do Cerrado, como 
nascentes de rios e reservas legais.  

Fonte:https://www.cartacapital.com.br/blogs/change-org/peticao-com-meio-milhao-de-assinaturas-pede-que-o-cerrado-vire-patrimo/ 
Acesso em: 09/08/2021 

 
Por que o texto acima refere-se ao Cerrado como sendo a “caixa d’água do Brasil”? 
 
a) Porque o Rio Amazonas é o maior rio do Cerrado. 
b) Porque o Cerrado desempenha um papel fundamental junto às bacias Amazônica, do Tocantins-
Araguaia, do Atlântico Nordeste Norte/Nordeste, do Parnaíba, do São Francisco, do Atlântico Leste, do Paraná 
e do Paraguai, sendo vital para oito das 12 regiões hidrográficas instituídas pelo Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos. 
c) Porque o Cerrado desempenha um papel fundamental junto às bacias Amazônica, do Tocantins-
Araguaia, do Atlântico Nordeste Norte/Nordeste, do Parnaíba, do São Francisco, do Atlântico Leste e do 
Paraná, sendo vital para sete das 12 regiões hidrográficas instituídas pelo Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos. 
d) Porque o Cerrado desempenha um papel fundamental junto às bacias Amazônica, do Tocantins-
Araguaia, do Atlântico Nordeste Norte/Nordeste, do Parnaíba, do São Francisco, do Atlântico Leste e do 
Paraguai, sendo vital para sete das 12 regiões hidrográficas instituídas pelo Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos. 
e) Porque o Cerrado desempenha um papel fundamental junto às bacias Amazônica, do Tocantins-
Araguaia, do Atlântico Nordeste Norte/Nordeste, do Parnaíba, do São Francisco, do Atlântico Leste, Atlântico 
Sul, do Paraná e do Paraguai, sendo vital para oito das 12 regiões hidrográficas instituídas pelo Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos. 
 
6. Observe o gráfico a seguir: 

 
Gráfico 1- Renda anual de produtos elétricos no Brasil (em bilhões). 
 
Marque a opção correta: O aumento do crescimento apontado no gráfico é resultado das consequências das 
alterações ocorridas no cotidiano das pessoas em virtude de:  
 
a)  Aumento da taxa de importação. 
b)  Saturação do mercado de informática.  
c)  Amplificação de tecnologias da informação. 
d)  Aumentos dos impostos de produção. 
e) Nenhuma das alternativas. 
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Leia o texto abaixo para responder as questões 7 e 8: 

 
A vida na Terra, em última análise, depende de energia proveniente do Sol. A fotossíntese é o único processo 
de importância biológica que pode aproveitar essa energia. O termo fotossíntese significa, literalmente, 
“síntese da luz”. A fotossíntese nas plantas usa a energia luminosa para síntese de carboidratos e a liberação 
de oxigênio a partir de dióxido de carbono e água. A energia armazenada nos carboidratos é utilizada para 
realizar processos celulares na planta e serve como fonte de energia para todas as formas de vida (TAIZ e 
ZEIGER, 2013). 
 
7. A equação química que representa a reação da fotossíntese é: 
 
a) 2 C2H4O + 5 O2 → 4 CO2 + 4 H2O. 
b) C12H22O11 + 12 O2 → 12 CO2 + 11 H2O. 
c) C2H6O + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O. 
d) 6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2. 
e) C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2. 
 
8. Sobre a fotossíntese em plantas superiores é correto afirmar: 
 
I. O mais ativo dos tecidos fotossintéticos das plantas superiores é o mesofilo. 
II. Dentro das mitocôndrias, as clorofilas absorvem a energia da luz para oxidação da água, liberando 
oxigênio e produzindo NADPH e ATP. 
III. A clorofila parece verde ao olho humano porque ela absorve luz principalmente nas porções vermelha 
e azul dos espectros. 
 
Marque a alternativa correta. 
a) I. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) II e III. 
e) I, II e III. 
 
9. 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) Reduzir a transmissão do vírus no ambiente. 
b) Reduzir a reprodução viral. 
c)  Impedir a penetração do vírus pela pele que é uma das principais vias de infecção. 
d)  Reduzir o processo de autoinfecção ocasionada pelo vírus. 
e)  Impedir a seleção natural do vírus. 
 
10. O nitrogênio (N) é um nutriente requerido em grande quantidade pelas plantas. Este, é proveniente de 
transformações biogeoquímicas, conforme ilustrado na figura a seguir. A planta absorve o N na forma de 
nitrato e/ou amônio. A fórmula química destas duas substâncias são, respectivamente: 
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Disponível em: https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Ar/nitrogenio.php Acesso em: 14 de março de 2021. 

 
a) NH4+ e NO3- . 
b) NH4- e NO3+. 
c) NO3-  e NH4-. 
d) NO2- e NH4+. 
e) NO3- e NH4+. 
 
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 Quantidade média produzida por pessoa (Kg) 
65.000              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. Observe a charge abaixo. 

 
Fonte: https://www.facebook.com/cerradoemquadrinhos/photos/a.811748012256562/2432311816866832/?type=3&theater. Acesso em: 29/07/2021 
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A charge apresentada 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. 
 
13. Uma região industrial lança ao ar gases como o dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio, causadores da 
chuva ácida. A Figura mostra a dispersão desses gases poluentes. 

 
Considerando o ciclo da água e a dispersão dos gases, analise as seguintes possibilidades: 
 
I. As águas de escoamento superficial e de precipitação que atingem o manancial poderiam causar aumento 
de acidez da água do manancial e provocar a morte de peixes. 
II. A precipitação na região rural poderia causar aumento de acidez do solo e exigir procedimentos corretivos, 
como a calagem. 
III. A precipitação na região rural, embora ácida, não afetaria o ecossistema, pois a transpiração dos vegetais 
neutralizaria o excesso de ácido. 
 
Dessas possibilidades: 
 
a)  Pode ocorrer apenas a I. 
b)  Podem ocorrer tanto a I quanto a II. 
c)  Pode ocorrer apenas a II. 
d)  Podem ocorrer tanto a I quanto a III. 
e)  Podem ocorrer tanto a II quanto a III. 
 
14. 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, deve-
se investir na preservação dos recursos.  
 
Sendo assim, é importante a presença de vegetação nativa adequada em cada posição do relevo, exceto 
para: 
 
a) A recarga de aquíferos e do lençol freático. 
b) Possibilitar melhor o assoreamento de rios e lagos. 
c) Redução do escoamento superficial. 
d) Contenção de processos erosivos, como por exemplo, as voçorocas. 
e)    Proteção de nascentes. 
 
15. Observe a tirinha abaixo: 
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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 
 
16. De acordo com a formação dos solos assinale V (verdadeiro) e F (falso) para as questões abaixo: 
 

 Em solos velhos, há uma homogeneização dos horizontes. 
 

 Os solos provenientes de regiões frias apresentam menor acúmulo de matéria orgânica. 
 

 Os solos das regiões áridas a semiáridas apresentam comumente maiores quantidades de matéria 
orgânica. 
 

Um material derivado de uma mesma rocha poderá formar solos completamente diversos 
(diferentes). 
 

 Em clima árido e/ou muito frio, os solos são normalmente espessos, contêm mais argila. 
 

 Os solos das regiões áridas a semiáridas apresentam comumente menores quantidades de matéria 
orgânica. 
 
17. De acordo com o seu conhecimento a respeito do meio ambiente, marque V se as questões abaixo forem 
verdadeiras ou F caso sejam falsas: 
 

 Na Reserva Biológica, além da preservação da natureza, também ocorrem as pesquisas. 
 

 Na Área de Proteção Ambiental pode ter ocupação humana, e é constituída por atributos abióticos, 
bióticos, estéticos ou culturais. 
 

 Reserva Extrativista propõe-se ao uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e da pesquisa 
científica.  
 

Reserva de Fauna área privada, gravada com a perpetuidade para a conservação da diversidade 
biológica. 
 

 Reserva de Desenvolvimento Sustentável sua base é a exploração dos recursos naturais de forma 
sustentável. 
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GABARITO – NÍVEL 2 
  

Dados do (a) aluno (a):  
Nome completo:  
  

Sexo:  
(    ) Masculino         (    ) Feminino  
  

Série que está cursando:  
(   ) 1ª série             (   ) 2ª série             (   ) 3ª série  

Data de Nascimento: ___ / ___ / ____  
  

Nome da escola:  
  

 

 
QUESTÃO  ALTERNATIVA ASSINALADA  

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13     
14          
15    
16 Sequência: (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  
17 Sequência:  (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

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

  
  

________________________________________  
Assinatura do aluno por extenso   

Nota:  
  
  

Visto do Prof. Representante:   

  


