CONCURSO PÚBLICO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

Prova Objetiva para a função de:

AGENTE SOCIOAMBIENTAL

Data: 02 de maio de 2010.
Duração da prova: 03 (três) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.
Obs.: Você poderá entregar o caderno de provas e o cartão-resposta somente depois decorrido o
tempo de 1hora e 30 minutos de prova.
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o
que está indicado no cartão‐resposta

Instruções:
Para fazer a prova você usará:
 Este caderno de prova com 08 páginas;
 Um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e cargo;
Verifique, no caderno de prova:
a) se faltam folhas e se a sequência de questões, no total de 30, está correta;
b) se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas;
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.




Não é permitido qualquer tipo de consulta
durante a realização da prova;
Para cada questão objetiva são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e), apenas uma delas
constitui a resposta correta em relação ao
enunciado da questão;





Preencha completamente o alvéolo correspondente à alternativa correta de cada questão no cartão-resposta utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não será permitida consulta
aos fiscais.

Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado no verso. Você receberá um folheto com a numeração das questões para que possa
anotar suas respostas para posterior conferência. O conteúdo das provas e os gabaritos serão divulgados no site www.sociesc.org.br/concursos.

Agente Socioambiental
LÍNGUA PORTUGUESA

Por que chove tanto
Não há cidade que passe incólume por
chuvas da intensidade das que desabaram sobre
São Paulo neste início de ano. A pergunta que
todos fazem é: Por que chove tanto em um único
lugar?
A resposta mais curta é que existe uma
conjunção excepcional de fatores meteorológicos,
cada um deles contribuindo para a continuidade
do aguaceiro. Já a devastação que as águas provocam, por meio de alagamentos e enxurradas, é
também consequência do perfil geográfico da cidade e das características da urbanização conduzida através dos anos.
No que diz respeito à meteorologia, a chuva resultou de três fenômenos. O primeiro é o
fluxo de ar úmido que todo ano segue da região
amazônica em direção ao Centro-Oeste, Sul e
Sudeste do Brasil. Esse fluxo é intensificado pela
evaporação das águas do Oceano Pacífico na
região equatorial e do Oceano Atlântico no Caribe.
Pois bem. Neste verão, o efeito El Niño aqueceu
as águas do Pacífico equatorial em 2 graus. As
águas do Caribe, por sua vez, também estão 1
grau mais quentes. A maior temperatura aumentou ainda mais a intensidade da umidade vinda do
Norte, tornando-a mais propensa a provocar chuvas fortes.
O segundo fator que concorreu para a
formação de temporais em São Paulo e no Sudeste foi o aquecimento do Atlântico – em 1,5 grau –
na sua porção próxima à costa do Sudeste brasileiro. Isso faz com que a brisa marinha que chega
ao planalto paulista, onde se localiza a capital,
favoreça a ocorrência de fortes pancadas de chuva, principalmente no fim da tarde.
O terceiro fator é o calor na cidade de São
Paulo em janeiro. As temperaturas foram mais
altas que a média do mês de janeiro nas últimas
seis décadas. O calor favorece o aquecimento do
solo, que por sua vez esquenta o ar. Este fica
mais leve e sobe, formando nuvens carregadas. É
um ciclo infernal de retroalimentação.
As chuvas fortes não causariam tantos
problemas em São Paulo caso a cidade tivesse
sido preparada para elas. Portanto, é preciso encontrar meios de minimizar os danos, evitar alagamentos prolongados e garantir que a tormenta
atrapalhe o mínimo a vida dos habitantes.
(VEJA, 10 fev. 2010, adaptado.)

01- Com base na leitura feita, é correto afirmar que
o objetivo principal do texto é:
(A) Dizer que o fluxo da chuva é intensificado pela evaporação das águas do Oceano Pacífico
na região equatorial e do Oceano Atlântico no
Caribe.
(B) Denunciar os perigos da chuva.
(C) Demonstrar as razões de tanta chuva em São
Paulo.
(D) Informar que a causa de tanta chuva é a meteorologia.
(E) Explicar que o perfil geográfico da cidade
causa muita chuva.
02- Assinale a opção que não corresponde ao correto entendimento do trecho a seguir: “Portanto, é
preciso encontrar meios de minimizar os danos,
evitar alagamentos prolongados e garantir que a
tormenta atrapalhe o mínimo a vida dos habitantes”.
(A) Logo, é preciso encontrar meios de minimizar
os danos, evitar alagamentos prolongados e
garantir que a tormenta atrapalhe o mínimo a
vida dos habitantes.
(B) Por conseguinte, é preciso encontrar meios
de minimizar os danos, evitar alagamentos
prolongados e garantir que a tormenta atrapalhe o mínimo a vida dos habitantes.
(C) Por isso, é preciso encontrar meios de minimizar os danos, evitar alagamentos prolongados e garantir que a tormenta atrapalhe o mínimo a vida dos habitantes.
(D) Assim sendo, é preciso encontrar meios de
minimizar os danos, evitar alagamentos prolongados e garantir que a tormenta atrapalhe
o mínimo a vida dos habitantes.
(E) Entretanto, é preciso encontrar meios de minimizar os danos, evitar alagamentos prolongados e garantir que a tormenta atrapalhe o
mínimo a vida dos habitantes.
03- Considerando o contexto em que o termo sublinhado no trecho abaixo aparece, assinale a opção que o substitui por sinônimo:
A maior temperatura aumentou ainda mais a
intensidade da umidade vinda do Norte, tornandoa mais propensa a provocar chuvas fortes.
(A) Tendente
(B) Evidente
(C) Hábil
(D) Acessível
(E) Considerável
04- Aponte a alternativa incorreta quanto à correspondência entre a locução e o adjetivo:
(A) de orelha – auricular
(B) de rio – pluvial
(C) de marfim – ebúrneo
(D) do sonho – onírico
(E) de garganta - gutural
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05- Assinale a alternativa em que aparece um pronome relativo:
(A) Este fica mais leve e sobe.
(B) É a brisa marinha que chega ao planalto paulista.
(C) Ela resultou de três fenômenos.
(D) Todos querem saber a razão de tanta chuva.
(E) Esse fluxo é intensificado pela evaporação
das águas do Oceano Pacífico.
06- Assinale a alternativa em que os dois nomes
fazem o plural, na língua culta, de modo idêntico
ao de cristão/cristãos:
(A) cidadão/chão
(B) alemão/ cão
(C) balão/ órfão
(D) escrivão/tabelião
(E) capitão/sacristão
07- Indique a alternativa em que há erro de ortografia:
(A) honradez, concepção, visão, prazeroso
(B) excepcional, obsessão, avidez, extravasar
(C) inexorável, estrogênio, corrupção, expressão
(D) excessão, exitar, exceder, escassês
(E) excesso, compreensão, consciência, chantagear

MATEMÁTICA
08- Em uma cidade existem duas locadoras de automóveis. A locadora A cobra uma taxa fixa de R$
50,00 por dia e R$ 1,50 por quilômetro rodado. A
locadora B cobra uma taxa fixa de R$ 30,00 por
dia e R$ 2,00 por quilômetro rodado. Sendo assim, podemos afirmar que, em um dia:
(A) A locadora B é mais vantajosa somente para
um percurso superior a 40 quilômetros.
(B) Para qualquer quilometragem é sempre vantagem usar a locadora A.
(C) Para qualquer quilometragem é sempre vantagem usar a locadora B.
(D) O preço é o mesmo nas duas locadoras independente da quilometragem.
(E) A locadora A é mais vantajosa somente para
um percurso superior a 40 quilômetros.

09- A soma das raízes das equações
e

4 x 2 − 64 = 0 é igual a:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

40
-36
44
-44
36

x x
+ = 18
6 3

10- O valor total cobrado por um eletricista consiste
em uma taxa fixa, que é de R$ 35,00, mais uma
quantia que depende da quantidade de fio utilizada por ele no serviço executado.
Observando a tabela abaixo, que mostra alguns
orçamentos feitos por este eletricista, pode-se afirmar que para um serviço que necessita de 21
metros de fio, o valor total do serviço executado
por ele será de:
Quantidade de fio
(metros)
6
8
12
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Valor total do serviço
(R$)
53,00
59,00
71,00

R$ 91,00
R$ 90,00
R$ 98,00
R$ 94,00
R$ 93,00

11- Uma empresa que faz fotocopia criou um plano
para o pagamento das cópias. O plano consiste
em uma taxa fixa (mensal) de R$ 50,00 e mais R$
0,07 por cópia.
O número mínimo de cópias que devem ser tiradas em um mês, por um só cliente, para que o
preço total ultrapasse R$ 99,00, é:
(A) 701
(B) 700
(C) 710
(D) 670
(E) 680
12- Pense em um número, disse João a Pedro, e
faça o que eu pedir, pois vou adivinhar o resultado das operações matemáticas feitas com o
número que você pensou. Pedro pensou num
número e João começou a dizer as operações
que ele deveria fazer: calcule o dobro do número
que você pensou e some 7 unidades; multiplique
este resultado por 4, subtraia 28 e divida o resultado pelo próprio número. Após Pedro ter feito os
cálculos, João olhou para ele e “adivinhou” que o
resultado era:
(A) 8
(B) -8
(C) 4
(D) -4
(E) 10
13- Uma pequena empresa de camisetas obteve,
com a venda de 40 unidades, uma receita de R$
1.500,00. O preço de venda para que a receita
superasse em 30% a obtida deveria ser de:
(A) R$ 44,75
(B) R$ 48,25
(C) R$ 44,25
(D) R$ 44,00
(E) R$ 48,75
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14- Uma empresa de componentes eletrônicos tem,
para um de seus componentes, um custo diário
de produção dado por C(x) = x2 – 120x + 2500,
onde C(x) é o custo em reais e x é o número de
unidades fabricadas. O número de componentes
eletrônicos que devem ser produzidos diariamente para que o custo seja mínimo é:
(A) 54
(B) 122
(C) 50
(D) 60
(E) 141

MICROINFORMÁTICA
As questões de microinformática foram elaboradas
com base no Sistema Operacional Windows XP Professional e no Pacote Microsoft Office 2003
15- Os arquivos eletrônicos possuem extensões que
os identificam conforme o tipo de aplicativo a que
se referem, tais como: “.doc”, “.xls”, “.pdf” entre
outros. No Windows Explorer, qual dos caminhos
abaixo relacionados é adequado para ocultar ou
exibir esta informação quando possível:
(A) Menu Exibir/Extensão de arquivos/Ocultar as
extensões dos tipos de arquivos conhecidos.
(B) Menu Ferramentas/Visualização/Extensão de
arquivo.
(C) Menu Ferramentas/Opções de pasta/Modo de
exibição/Ocultar as extensões dos tipos de
arquivos conhecidos.
(D) Painel de Controle (modo de exibição clássico)/Extensão de arquivo.
(E) Menu Exibir/Modo de exibição/Ocultar extensões de arquivos.
16- O Edital deste concurso foi confeccionado a
partir do Microsoft Word, e para definir os números dos itens e subitens (conforme figura abaixo)
foi utilizado um recurso específico para este fim.
Qual dos caminhos abaixo é recomendado para a
execução deste procedimento:

17- Sobre o Microsoft Word analise as afirmativas:
I.

É possível determinar o ponto exato onde
termina uma página e inicia outra, por meio
do comando quebra de página.
II. Para
inserir
uma
tabela
o
caminho/procedimento é Menu Exibir/Tabela e
definir a quantidade de linhas e colunas necessárias.
III. Uma vez inserida a tabela é possível acrescentar ou diminuir as quantidades de linhas
e/ou colunas.
IV. Quando o nº de linhas de uma tabela excede
a capacidade da página o restante de seu
conteúdo é exibido na página seguinte, sendo possível que a linha de título seja repetida
automaticamente na tabela da página seguinte.
Estão corretas as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas II, III e IV são corretas.
Apenas I, III e IV são corretas.
Apenas II e III são corretas.
Apenas I e IV são corretas.
Todas são corretas.

18- Qual procedimento pode ser utilizado para criar
uma cópia “fiel” (inclusive configurações de página e de impressão) de uma Planilha do Microsoft
Excel em uma mesma Pasta de trabalho:
(A) Com a planilha a ser copiada ativa, selecionar
Menu Editar/Mover ou copiar planilha/Criar
uma cópia
(B) Clicar sobre a guia da planilha, pressionar Ctrl+C e em seguida Ctrl+V
(C) Selecionar todo o conteúdo da planilha, pressionar Ctrl+C, selecionar outra planilha “em
branco” e pressionar Ctrl+V
(D) Clicar com o botão secundário do mouse sobre o nome da planilha e escolher a opção
criar cópia
(E) Nenhuma das alternativas
19- Sobre o comando Colar especial no Microsoft
Excel analise as afirmativas:
I.

É possível adicionar o valor de uma célula a
outra utilizando Colar Especial
II. É possível colar o conteúdo de um intervalo
de células como Imagem
III. A opção Colar especial/Valores ignora fórmulas e formatos de número
IV. É possível vincular o valor de uma célula a
outra utilizando Colar especial
Estão corretas as afirmativas
(A) Menu Inserir/Marcadores.
(B) Menu Inserir/Lista numerada/Vários níveis.
(C) Menu Formatar/Marcadores e numeração/Vários níveis.
(D) Menu Exibir/Lista numerada.
(E) Menu Formatar/Lista numerada.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas II, III e IV são corretas.
Apenas II e IV são corretas.
Apenas II e III são corretas.
Todas são corretas.
Apenas I, III e IV são corretas.
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20- Ao lado do Menu Iniciar na Barra de Tarefas
(veja destaque na figura abaixo) é possível disponibilizar atalhos para programas, aplicativos, arquivos, etc. Indique qual das alternativas abaixo
corresponde ao Caminho/Procedimento para a
exibição destes atalhos na Barra de Tarefas:

(A) Menu Exibir/Painel de tarefas/Mostrar barra
‘Inicialização rápida’.
(B) Menu Iniciar/Definir acesso e padrões do programa/Exibir atalhos.
(C) Menu iniciar/Barra de tarefas/Mostrar barra ‘Inicialização rápida’.
(D) Painel de Controle(modo de exibição clássico)/Barra de tarefas e menu iniciar/Barra de
tarefas/Mostrar barra ‘Inicialização rápida’.
(E) Menu Exibir/Painel de tarefas/Exibir atalhos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21- Entre 10 e 50 quilômetros da superfície da Terra
encontra-se a Camada de Ozônio, um cinturão de
gases com alta concentração de Ozônio (O3). Ela
funciona como uma proteção natural contra a radiação dos raios ultravioleta emitidos pelo sol. Em
relação à camada de ozônio, assinale a incorreta:
(A) Sem esse filtro formado ao longo de milhares
de anos, teria sido impossível o desenvolvimento das incontáveis e variadas formas de
vida encontradas no planeta.
(B) Os CFC’s foram largamente usados até o fim
da década de 1980 e meados dos anos 1990
como propelentes na fabricação de aerossóis,
na fabricação de equipamentos de refrigeração e de plásticos. Esses poluentes não contribuem para o aquecimento global.
(C) A destruição da Camada de Ozônio é um dos
mais severos problemas ambientais da nossa
era, e durante algum tempo foi muito citada
na imprensa. Sua destruição ainda que parcial, diminui a resistência natural que oferece à
passagem dos raios solares nocivos à saúde
de homens, animais e plantas. As consequências mais citadas seriam o câncer de pele, problemas oculares, diminuição da capacidade imunológica, dentre outros.
(D) Hoje se utiliza maciçamente substâncias conhecidas por HCFC, isto é, um CFC melhorado ecologicamente, mas que ainda tem em sua molécula um átomo de cloro, que mais cedo ou mais
tarde, vai também atacar a camada de ozônio.

(E) A redução da camada de ozônio pode ser
medida através do tamanho do buraco de ozônio da Antártica. Trata-se de uma região
onde os efeitos destruidores dos CFC’s são
aumentados, pelas condições climáticas do
Pólo Sul.

22- “A humanidade se encontra em um momento de
definição histórica. Defrontamo-nos com a perpetuação das disparidades existentes entre as nações e no interior delas, o agravamento da pobreza, da fome, das doenças e do analfabetismo, e
com a deterioração contínua dos ecossistemas de
que depende nosso bem-estar”. Este é um trecho
da Agenda 21, sobre esta, considere as seguintes
proposições:
I.

A Agenda 21 está voltada para os problemas
prementes de hoje e tem o objetivo, ainda, de
preparar o mundo para os desafios do nosso
século. Reflete um consenso mundial e um
compromisso político no nível mais alto no que
diz respeito a desenvolvimento e cooperação
ambiental. O êxito de sua execução é responsabilidade, antes de tudo, dos Governos.
II. Para fazer frente aos desafios do meio ambiente e do desenvolvimento, os Estados estabeleceram uma parceria que compromete todos os
Estados a estabelecer um diálogo permanente
e construtivo.
III. Os Governos reconhecem a existência de novos esforços mundiais para relacionar os elementos do sistema econômico internacional à
necessidade que tem a humanidade de desfrutar de um meio ambiente natural seguro e estável.
A(s) proposição (ões) que fazem parte da Agenda 21 é
(são):

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente I e II.
Somente I e III.
I, II e III.
Somente III.
Somente II.

23- Legislação Ambiental é o conjunto de normas
jurídicas que se destinam a disciplinar a atividade
humana, para torná-la compatível com a proteção
do meio ambiente. Sobre as leis ambientais considere as proposições:
I.

No Brasil, as leis voltadas para a conservação
ambiental começaram a ser votadas a partir de
1990, com a lei que criou a Política Nacional do
Meio Ambiente.
II. São leis ambientais: ação civil pública, agrotóxicos, área de proteção ambiental, atividades nucleares, crimes ambientais e exploração mineral.
III. Política Nacional do Meio Ambiente é mais importante lei ambiental. Define que o poluidor é
obrigado a indenizar danos ambientais que causar, independentemente de culpa.

Em relação às proposições, está(ão) correta(s):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente II e III.
I, II e III.
Somente I e III.
Somente III.
Somente II.
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24- O Brasil é o país de maior biodiversidade do
Planeta. Foi o primeiro signatário da Convenção
sobre a Diversidade Biológica (CDB), e é considerado megabiodiverso – país que reúne ao menos
70% das espécies vegetais e animais do Planeta
–, pela Conservation International (IBAMA, 2010).
Sobre a biodiversidade e os ecossistemas assinale a alternativa incorreta:
(A) A biodiversidade pode ser qualificada pela diversidade em ecossistemas, em espécies biológicas, em endemismos e em patrimônio genético.
(B) Devido a sua dimensão continental e a grande variação geomorfológica e climática, o
Brasil abriga sete biomas, 49 ecorregiões, já
classificadas, e incalculáveis ecossistemas.
(C) Entende-se por ecorregião um conjunto de
comunidades naturais, geograficamente distintas, que compartilham a maioria das suas
espécies, dinâmicas e processos ecológicos,
e condições ambientais similares, que são fatores críticos para a manutenção de sua viabilidade em longo prazo.
(D) A Amazônia ocupa praticamente, um terço da
área do País. Sua paisagem é composta de
florestas ombrófilas abertas, florestas ombrófilas densas e alagadas, várzeas, igapós,
campinaranas e campos naturais.
(E) A Caatinga é o maior bioma brasileiro, é um
ecossistema exclusivo do Brasil e ocupa uma
área em torno de 1.000.000 km em nove Unidades da Federação. A origem do nome é indígena e significa “mata branca”.
25- O tratamento dos esgotos tem como objetivo,
principalmente remover o material sólido; reduzir
a demanda bioquímica de oxigênio; exterminar
microorganismos patogênicos; reduzir as substâncias químicas indesejáveis, variando as etapas
de um lugar para outro, porém entre as etapas de
um tratamento de esgoto estão:
I.

No tratamento preliminar ocorre remoção de
sólidos grosseiros, remoção de gorduras e
areia.
II. No tratamento primário ocorre decantação,
secagem do lodo, flotação e digestão do lodo.
III. No tratamento secundário ocorre filtração biológica, lagoas de estabilização, processo de
lodos ativados e decantação intermediária ou
final.
Em relação às etapas do tratamento de esgoto,
está(ão) correta(s):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

26- Poluição é toda alteração das propriedades
naturais do meio ambiente que seja prejudicial à
saúde, à segurança ou ao bem-estar da população sujeita aos seus efeitos, causada por agente
de qualquer espécie (Mano, 2005, p.41). Em relação à poluição e aos tipos de poluição, considere
as proposições:
I. Dificilmente os tipos de poluição ocorrem de
forma isolada, geralmente ocorrem conjuntamente, com várias relações de interdependência entre elas.
II. Denomina-se poluição atmosférica, a presença de contaminantes no ar, em concentrações que impeçam a sua dispersão normal e que interfiram direta ou indiretamente
na saúde, segurança ou conforto do homem
ou no pleno uso e gozo de suas propriedades.
III. A poluição das águas pode ser gerada por efluentes domésticos; efluentes industriais; e
ainda por carga difusa urbana e agrícola. Poluição sedimentar e biológica são os únicos
tipos de poluição das águas existentes.
IV. O solo atua freqüentemente como um "filtro",
tendo a capacidade de depuração e imobilizando grande parte das impurezas nele depositadas. A poluição do solo é somente de
origem antrópica.
Em relação às proposições, está(ão) correta(s):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente I, II e III.
I, II, III e IV.
Somente II.
Somente I e II.
Somente I e IV.

27- O Brasil possui uma das biotas mais notáveis do
planeta, mas ela tem sido degradada de forma
dramática. Um indicativo disso é a acelerada perda da vegetação nativa dos biomas e a lista de
633 espécies com populações extremamente reduzidas registradas na última revisão da fauna
brasileira ameaçada de extinção. Uma das formas
mais reconhecidas e utilizadas para garantir a
proteção dessas espécies e de ecossistemas são
as chamadas unidades de conservação. Dentre
as unidades de conservação, a estação ecológica
presente no estado de Santa Catarina é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estação ecológica da serra das araras.
Estação ecológica de carijós.
Estação ecológica raso da Catarina.
Estação ecológica de maracá.
Estação ecológica dos tupiniquins.

Somente I e II.
Somente I e III.
Somente III.
Somente II.
I, II e III.
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28- Por definição, resíduo é tudo aquilo não aproveitado nas atividades humanas, proveniente das indústrias, comércios e residências. Como resíduos
encontramos o lixo, produzido de diversas formas, e todo aquele material que não pode ser jogado ao lixo, por ser altamente tóxico ou prejudicial ao meio ambiente (USP, 2010). Sobre o lixo e
sua disposição, assinale a alternativa correta:
(A) O lixo depositado em lixões a céu aberto ou
em terrenos baldios pode permitir o desenvolvimento de larvas de mosquitos vetores de
doenças como a dengue e a leishmaniose.
Além disso, quando os lixões estão localizados próximos a aeroportos, podem atrair pássaros diversos, principalmente urubus, capazes de provocar acidentes aéreos.
(B) Além da poluição física de extensas áreas de
solo destinadas a aterros sanitários, existem
muitas áreas tomadas por lixões, onde o depósito contínuo de lixo sem tratamento algum
pode levar à contaminação do solo, mas não
de lençóis freáticos, rios e lagos.
(C) O uso de incineradores com filtros desajustados não pode levar à liberação de grandes
quantidades de poluentes no ar.
(D) O lixo pode muitas vezes conter materiais perigosos, mas que não oferecem riscos à saúde humana e ao meio ambiente, pois são altamente tratados.
(E) O lixo depositado em lixões a céu aberto ou
em terrenos baldios atrai ratos, baratas, moscas, mosquitos, formigas e escorpiões, entre
outros, não podendo, porém, transmitir doenças como diarréias infecciosas, parasitoses e
amebíase, devido ao afastamento dos lixões
dos centros urbanos.
29- A concentração de poluentes está fortemente
relacionada às condições meteorológicas. Alguns
dos parâmetros que favorecem altos índices de
poluição são: alta porcentagem de calmaria, ventos fracos e inversões térmicas a baixa altitude. A
figura abaixo representa condições normais e em
dias em que ocorre a inversão térmica, sobre esta
assinale a alternativa correta:

(A) Inversão térmica não é um fenômeno natural
ocorrendo apenas nos centros urbanoindustriais.
(B) Costuma acontecer no verão, nos dias
quentes.
(C) Em condições de inversão térmica, os poluentes não conseguem se dispersar e concentram-se em baixas altitudes.
(D) Em condições normais o sol aquece a superfície terrestre, que libera calor. O ar quente
sobe, junto com os poluentes. Com o aumento da altitude, o ar poluído se aquece e
desce para as camadas ainda mais frias. Os
poluentes não se dispersam com os ventos
em altitudes elevadas.
(E) No inverno, o aquecimento da superfície terrestre é mais intenso. Uma camada de ar
quente fica abaixo da camada mais próxima
do solo.
30- Segundo as normas da ABNT, resíduos sólidos
industriais são todos os resíduos no estado sólido
ou semi-sólido resultantes das atividades industriais, incluindo lodos e determinados líquidos, cujas características tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água
ou que exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis. Sobre os resíduos sólidos
industriais assinale a alternativa incorreta:
(A) Os metais pesados são elementos de grande
toxicidade para o homem, pois poluem os ecossistemas, entram na cadeia alimentar,
tendo a sua concentração aumentada à medida que avançam os níveis tróficos, causando desta forma malefícios à saúde humana.
(B) A indústria é responsável por grande quantidade de resíduo – sobras de carvão mineral,
refugos da indústria metalúrgica, resíduo
químico, gás e fumaça lançados pelas chaminés das fábricas. O resíduo industrial é um
dos maiores responsáveis pelas agressões
fatais ao ambiente.
(C) Dentre os resíduos industriais estão incluídos
produtos químicos (cianureto, pesticidas, solventes), metais (mercúrio, cádmio, chumbo) e
solventes químicos que ameaçam os ciclos
naturais onde são despejados.
(D) Os metais pesados não podem ser “lavados”,
portanto não se acumulam nas águas subterrâneas, e nesse caso, a qualidade das águas
subterrâneas, que muitas vezes podem ser utilizadas no abastecimento doméstico, industrial, dentre outros, não pode ser comprometida.
(E) Tratando o metal pesado como resíduo, temos no solo, os metais pesados que tendem
a ligar-se fortemente às argilas e outras partículas, concentrando-se e acumulando nas
camadas superiores.
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