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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

1111    Sobre a biodiversidade marinha é CORRETOCORRETOCORRETOCORRETO afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do ambiente pode explicar o maior número de espécies bênticas no mar. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar maior número de espécies 

fitoplanctônicas na zona pelágica. 

(C) o tamanho dos oceanos pode explicar o maior número de espécies pelágicas no mar. 

(D) somente as alternativas “a” e “b” estão corretas. 

(E) somente as alternativas “b” e “c” estão corretas. 

 

2222    Sobre a vida em zonas profundas é CORRETOCORRETOCORRETOCORRETO dizer: 

(A) a salinidade constante diminui a necessidade de ajustes osmóticos. 

(B) a escuridão permanente ajuda a escapar de predadores. 

(C) a temperatura constante diminui a necessidade de ajustes metabólicos. 

(D) somente as alternativas “a” e “b” estão corretas. 

(E) as alternativas “a”, “b” e “c” estão corretas. 

 

3333 Estudos recentes têm mostrado que para alguns grupos de táxons há uma maior especiação na região tropical e 

uma limitada dispersão e maior taxa de extinção em zonas temperadas. Esse padrão parece estar intimamente 

associado com variáveis relacionadas com o clima, como a temperatura, a precipitação e a energia do 

ecossistema. Imagine um cenário futuro próximo (fim do século) de mudanças onde ocorresse uma completa 

inversão nos padrões climáticos entre as regiões temperadas e tropicais. Considerando o tempo necessário para 

cada processo acontecer, o que poderia ser previsto quanto a especiação, extinção e dispersão dessas espécies no 

final do século? 

(A) limitação da dispersão e aumento nas taxas de extinção de espécies originalmente de regiões tropicais.  

(B) maior especiação e diminuição das taxas de extinção das espécies originalmente de regiões temperadas. 

(C) nem uma coisa nem outra, pois não daria tempo de ocorrer essas mudanças. 

(D) somente as alternativas “a” e “b” estão corretas. 

(E) as alternativas “a”, “b” e “c” estão erradas. 

 

4444 Sobre a influência da Temperatura na biota marinha é CORRETOCORRETOCORRETOCORRETO afirmar: 

(A) os seres vivos podem capturar, estocar e transmitir energia. 

(B) os seres vivos são capazes de se reproduzir, se adaptar ao ambiente e mudar ao longo do tempo. 

(C) os seres marinhos são geralmente classificados de acordo com o hábitat onde vivem e a sua mobilidade. 

(D) somente as alternativas “a” e “b” estão corretas. 

(E) as alternativas “a”, “b” e “c” estão corretas. 
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5555    Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa INCORRETAINCORRETAINCORRETAINCORRETA: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planc�voros → peixes piscívoros 

(II) fitoplâncton → zooplâncton → baleias  

 

(A) a cadeia trófica (I) é menos eficiente que a cadeia (II), pois tem mais níveis tróficos o que implica em maior 

dissipação de energia. 

(B) uma possibilidade alternativa para a cadeia trófica (I) seria o zooplâncton se alimentar também diretamente 

de fitoplâncton, além de protozooplâncton, caracterizando um esboço de teia trófica.  

(C) a cadeia trófica (II) dificilmente ocorre pois não é eficiente uma baleia alimentar-se de organismos tão 

pequenos como o zooplâncton. 

(D) em ambos modelos de cadeia trófica considera-se a existência de uma alça microbiana, que reaproveita a 

matéria orgânica dissolvida produzida e excretada pelo fitoplâncton. 

(E) o que determina o tamanho da cadeia trófica é o tamanho do produtor primário. 

 

6666 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa CORRETACORRETACORRETACORRETA. 

(A) o sistema pelágico refere-se aos ambientes de coluna de água que estão dentro dos limites da zona eufótica. 

(B) o sistema pelágico abriga as comunidades planctônicas, nectônicas e bênticas de qualquer profundidade. 

(C) o plâncton é compreendido por organismos que estão a deriva nos oceanos, incapazes de sobrepujar as forças 

hidrodinâmicas, apesar de alguns terem movimentação própria. 

(D) os organismos marinhos pelágicos são divididos em categorias de tamanho sequenciais, onde o maior 

organismo planctônico será sempre menor que o maior organismo nectônico. 

(E) nos mares, quanto maior a diversidade de espécies, maior a biomassa total do sistema. 

 

7777 Cada espécie de ser vivo tem um conjunto próprio e exclusivo de características biológicas e ecológicas que 

definem a sua história de vida. Dois tipos muito diferentes de histórias de vida são os r-estrategistas e os K-

estrategistas, que representam extremos ao longo de um amplo contínuo de padrões. Sobre essas estratégias de 

história de vida é INCORRETOINCORRETOINCORRETOINCORRETO afirmar: 

(A) os K-estrategistas investem em maior tamanho e qualidade da prole e os r-estrategistas têm prole numerosa 

e de pequeno tamanho. 

(B) a taxa de crescimento é rápida em r-estrategistas e lenta em K-estrategistas. 

(C) a habilidade competitiva é alta em K estrategistas e baixa em r estrategistas. 

(D) a habilidade de dispersão é elevada em K-estrategistas e baixa em r-estrategistas. 

(E) a taxa de mortalidade é alta e denso-independente em r-estrategistas e baixa e denso-dependente em K-

estrategistas. 
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8888 A 7 (sete) frases abaixo representam características da produtividade primária que se referem a diferentes 

ambientes ou regiões marinhas. Analise-as e depois marque a opção que CORRETAMENTECORRETAMENTECORRETAMENTECORRETAMENTE enquadra cada frase 

com o ambiente ou região correspondente. 

I- Produção primária é baixa e sem picos definidos, sendo fortemente limitada por nutrientes. 

II- Produção primária caracterizada por dois picos anuais, um na primavera e um no outono, onde condições 

ótimas de nutrientes e luz são verificadas. 

III- Produção primária caracterizada por apenas um pico anual no verão, sendo fortemente limitada por luz no 

restante do ano. 

IV- Produção primária muito elevada em função da divergência de águas superficiais que causa intensa entrada 

de nutrientes na zona eufótica. 

V- Os aportes fluviais incrementam os nutrientes gerando elevada produção primária. 

VI- A baixa profundidade favorece a interação com o fundo, disponibilizando nutrientes e resultando em elevada 

produção primária. 

VII- Apesar da alta irradiância, a existência de movimentos de subsidência de águas quentes resulta em 

ausência virtual de nutrientes e produção primária. 

(A) Ambiente Tropical; Ambiente Temperado; Ambiente Polar; Ressurgência; Estuário; Plataforma Continental; 

Giros Anticiclônicos. 

(B) Ambiente Tropical; Ambiente Polar; Ambiente Temperado; Ressurgência; Estuário; Plataforma Continental; 

Giros Anticiclônicos. 

(C) Ambiente Polar; Ambiente Tropical; Ambiente Temperado; Ressurgência; Plataforma Continental; Estuário; 

Giros Anticiclônicos. 

(D) Giros Anticiclônicos; Ambiente Polar; Ambiente Temperado; Estuário; Plataforma Continental; Ressurgência; 

Ambiente Tropical. 

(E) Ambiente Polar; Ambiente Temperado; Estuário; Ressurgência; Plataforma Continental; Ambiente Tropical; 

Giros Anticiclônicos. 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

9999 El Niño e La Niña são fenômenos atmosférico-oceânicos e se caracterizam por importantes alterações na 

temperatura da água oceânica da superfície. Essas alterações ocasionam significativos efeitos climáticos em todo 

o mundo. Sobre esses fenômenos é CORRETOCORRETOCORRETOCORRETO afirmar que: 

(A) ambos se relacionam às temperaturas da superfície do mar do Oceano Atlântico Sul. 

(B) são fenômenos locais que ocorrem nos oceanos devido às atividades humanas. 

(C) a ocorrência do El Niño tem pouca ou nenhuma influência sobre a pesca e os ecossistemas costeiros do 

Pacífico na América do Sul. 

(D) o La Niña é o resfriamento anômalo das águas do Oceano Pacífico, acompanhado de um aumento dos ventos 

alísios. 

(E) o El Niño é o aquecimento anormal das águas do Oceano Atlântico, acompanhado de uma diminuição dos 

ventos alísios. 
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10 10 10 10 As marés são as maiores ondas conhecidas, sendo mais evidentes na costa, onde o nível do mar sobe e desce 

regularmente, duas vezes ao dia. A diferença entre os níveis máximo e mínimo pode ser pequena, de menos de 1 

m, mas pode ser grande e atingir até 15 m. Sobre as marés é CORRETOCORRETOCORRETOCORRETO afirmar que: 

(A) são alterações do nível das águas do mar resultantes exclusivamente da interferência gravitacional do Sol. 

(B) podem ser definidas como movimentos horizontais regulares das massas de água causados pela força 
gravitacional do Sol. 

(C) sofrem maior influência da atração gravitacional no lado da Terra que está mais próximo da Lua. 

(D) não dependem da orientação nem da altitude de uma determinada localidade em relação à Lua. 

(E) acontecem a cada 24 h, que é a duração do dia lunar. 

 

11 11 11 11 Analise as afirmações a seguir sobre modelos barotrópicos e baroclínicos. 

I - No modelo barotrópico, os gradientes horizontais de densidade não podem ser negligenciados. 

II - No modelo barotrópico, as correntes horizontais são dependentes da profundidade na coluna d’água. 

III - Modelos baroclínicos são necessários quando se quer analisar a estrutura vertical das correntes horizontais. 

IV - Modelos barotrópicos demandam mais tempo computacional do que os modelos baroclínicos. 

São CORRETASCORRETASCORRETASCORRETAS as afirmações: 

(A) III, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I, II e IV, apenas. 

(D) I, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV 

 

12 12 12 12 O mapa abaixo ilustra com números  nomes de correntes da circulação oceânica superficial do Atlântico. 

Assinale a alternativa CORRETACORRETACORRETACORRETA 
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(A) (1) Corrente do Brasil, (2) Corrente Norte Africana, (3) Corrente da América do Sul, (4) Corrente Zonal Polar 

(5) Corrente da Florida, (6) Corrente do Amazonas. 

 

(B) (1) Corrente do Brasil, (2) Corrente das Agulhas, (3) Corrente da Argentina, (4) Corrente Zonal Polar (5) 

Corrente do Golfo, (6) Corrente do Amazonas.  

 

(C) (1) Corrente do Atlântico Sul, (2) Corrente das Agulhas, (3) Corrente da Argentina, (4) Corrente Zonal Polar 

(5) Corrente do Golfo, (6) Corrente Norte do Brasil. 

 

(D) (1) Corrente do Brasil, (2) Corrente da Benguela, (3) Corrente das Malvinas, (4) Corrente Circumpolar 

Antártica (5) Corrente do Golfo, (5) Corrente Norte do Brasil. 

 

(E) (1) Corrente do Brasil, (2) Corrente da Angola, (3) Corrente da Patagônia, (4) Corrente Circumpolar Fria (5) 

Corrente do Golfo, Corrente Norte do Brasil. 

 
    
11113333 Em relação as regiões de ressurgência, marque a alternativa FALSAFALSAFALSAFALSA:    
 
(A) são somente encontradas em regiões costeiras. 

(B) usualmente são ricas em nutrientes. 

(C) possuem águas frias, detectáveis por satélite.  

(D) podem ser causadas pela divergência do transporte de Ekman. 

(E) trazem águas profundas à superfície. 

 

14 14 14 14 Todos ítens sobre a Espiral de Ekman, são verdadeiros EXCETOEXCETOEXCETOEXCETO: 

(A) correntes superficiais sempre fluem a 45o à direita do vento. 

(B) cada camada inferior se desloca com um ângulo em relação a camada superior. 

(C) o transporte integrado na coluna d’água ocorre a esquerda (direita) do vento no hemisfério sul (norte). 

(D) a espiral de Ekman é um processo influenciado pela rotação da terra. 

(E) a camada possui espessuras que variam de 10 a 200 m. 

 

15 15 15 15 Qual o nome da equação abaixo? 

 

(A) equação de movimento das marés. 

(B) equação de conservação de vorticidade potencial.  

(C) equação de Bernoulli. 

(D) equação da conservação de movimento. 

(E) equação de conservação de massa. 

 



 

 

 

 

7 

16 16 16 16 Ao integrar verticalmente a componente x do gradiente de pressão da equação do movimento obtemos: 

 

A opção CORRETACORRETACORRETACORRETA para o nome destes três termos é: 

 

(A) gradiente de pressão absoluta, vorticidade e integral do campo de massa. 

(B) pressão absoluta, peso do nível do mar e densidade.  

(C) gradiente da pressão atmosférica, gradiente de pressão barotrópico, gradiente de pressão baroclínico. 

(D) gradiente de pressão autônoma, gradiente de viscosidade e gradiente densimétrico. 

(E) nenhuma das respostas acima. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia GeológicaOceanografia GeológicaOceanografia GeológicaOceanografia Geológica    

    

11117 7 7 7 O cálculo da velocidade de decantação (ou assentamento) de partículas baseado na Lei de Stokes é um dos 

métodos mais amplamente utilizados em análises granulométricas de sedimentos marinhos. Assinale a 

alternativa INCORRETAINCORRETAINCORRETAINCORRETA a seu respeito: 

(A) em sua formulação são considerados o diâmetro e a densidade das partículas, assim como a densidade e a 

viscosidade do fluído; 

(B) assume como princípio que partículas de mesmo tamanho e mineralogicamente equivalentes possuem a 

mesma de velocidade de decantação; 

(C) segundo este cálculo, um grão de quartzo e um grão de mineral pesado podem ter a mesma velocidade de 

decantação (equivalentes hidráulicos) desde que o quartzo seja menor que o mineral pesado; 

(D) a forma das partículas (esférica, placóide, irregular), embora seja uma propriedade que afeta a velocidade de 

decantação, não é considerada no seu cálculo; 

(E) a aplicação desta fórmula está prevista apenas para condições estáticas (ausência de fluxo). 

    

11118 8 8 8 O que acontece com a carapaça de um radiolário quando esta atinge profundidades abaixo da Profundidade de 

Compensação do Carbonato? 

(A) forma agregados com outras partículas biogênicas; 

(B) passa a sofrer processo de dissolução; 

(C) aumenta sua velocidade de sedimentação; 

(D) é pouco afetada pelas mudanças físico-químicas na coluna d´água a partir desta profundidade; 

(E) acumula-se nos fundos formando vasas carbonáticas. 
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11119 9 9 9 Os sedimentos marinhos podem ser classificados de acordo com sua origem, fonte, localização, composição, 

entre outros. Os sedimentos formados nos oceanos a partir de reações químicas que ocorrem na coluna d´água ou 

na interface água-sedimento são denominados: 

(A) litogênicos 

(B) terrígenos 

(C) pelágicos 

(D) autigênicos 

(E) neríticos 

    

20 20 20 20 Assinale a alternativa CORRETACORRETACORRETACORRETA sobre a variação do nível do mar ao longo do Quaternário no Brasil: 

(A) um ciclo transgressivo e outro regressivo modelaram as planícies costeiras brasileiras; 

(B) ao longo do processo de regressão marinha que atingiu o seu máximo há cerca de 18.000 anos, a maior parte 

da plataforma continental foi exposta; 

(C) em nenhum momento durante o Holoceno o nível do mar esteve tão elevado quanto atualmente; 

(D) devido à distância dos polos, as variações do nível do mar devido à glacio-eustasia não afetaram a costa 

brasileira 

(E) as atuais curvas de oscilação do nível do mar foram construídas com base em datações de rochas extrusivas 

da plataforma continental. 

    

21 21 21 21 Assinale a alternativa CORRETACORRETACORRETACORRETA quanto às características das praias dissipativas: 

(A) são compostas por sedimentos mais finos, são menos expostas à ação de ondas oceânicas, apresentam banco 

submerso e possuem maior declividade; 

(B) são compostas por sedimentos mais grossos, são mais expostas à ação de ondas oceânicas, apresentam banco 

submerso e possuem menor declividade; 

(C) são compostas por sedimentos mais finos, são mais expostas à ação de ondas oceânicas, apresentam banco 

submerso e possuem menor declividade; 

(D) são compostas por sedimentos mais finos, são menos expostas à ação de ondas oceânicas, não apresentam 

banco submerso e possuem menor declividade; 

(E) são compostas por sedimentos mais grossos, são menos expostas à ação de ondas oceânicas não apresentam 

banco submerso e possuem maior declividade. 

 

22 22 22 22 A partir da costa em direção ao oceano, as principais divisões geomorfológicas da Margem Continental são, 

respectivamente: 

(A) plataforma continental, fundos abissais e cordilheiras oceânicas; 

(B) talude continental, elevação continental e bacias oceânicas; 

(C) bacias oceânicas, montes e montanhas submarinas; 

(D) plataforma continental, talude continental e elevação continental; 

(E) granitos, basaltos e sedimentos inconsolidados. 
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23 23 23 23 O sistema GPS (Global Positioning System) é um dos sistemas de posicionamento por satélite mais utilizados 

em oceanografia. Sobre o sistema GPS é INCORRETOINCORRETOINCORRETOINCORRETO afirmar que:  

(A) indica a posição, sob quaisquer condições atmosféricas, a qualquer momento e em qualquer lugar na Terra, 

desde que o receptor se encontre no campo de visão de ao menos três satélites entre os que compõe a constelação 

do sistema; 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da triangulação entre a posição de um 

receptor instalado a bordo do navio e a posição prevista nos dados de almanaque desses satélites; 

(C) no modo de operação diferencial (DGPS) as posições absolutas, obtidas com um receptor móvel (rove), são 

corrigidas por um outro receptor fixo (base) instalado em um ponto com coordenadas conhecidas; 

(D) é constituído por três componentes principais: o segmento espacial (satélites), o segmento terrestre 

(monitoramento e controle) e o segmento do usuário (receptores GPS e equipamentos associados); 

(E) informações complementares de auxílio à navegação, tais como: hora, velocidade, rumo, rastro, distância 

percorrida, etc., são transmitidas pelo segmento terrestre utilizando ondas UHF. 

    

24 24 24 24 Considerando o estudo do fundo oceânico através da sísmica de reflexão é CORRETOCORRETOCORRETOCORRETO afirmar que: 

I. O método sísmico consiste na emissão periódica de energia para a geração de ondas eletromagnéticas na 

água; 

II. As ondas de compressão (P) são as mais importantes para os estudos sísmicos pois são as mais rápidas e 

se propagam na mesma direção das partículas; 

III. As fontes sísmicas mais comuns utilizam eletricidade e ar comprimido como geradores de sinais 

acústicos; 

IV. Ruído é toda energia gravada e causa degradação na qualidade do registro, podendo ser de origem 

ambiental ou eletrônica. 

 

São CORRETASCORRETASCORRETASCORRETAS as afirmações: 

(A) I – II; 

(B) III – IV; 

(C) II – III; 

(D) I – II – IV; 

(E) II – IV. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

25252525 A poluição dos oceanos tem sido incrementada nos últimos anos. Nos itens a seguir, são apresentadas 

algumas descrições das principais fontes antrópicas de poluição marinha. Assinale a alternativa CORRETACORRETACORRETACORRETA da 

sequência no quadro abaixo: 

I. Constituem a maior fonte de poluição marinha em nível global, devido ao grande volume de material 

poluente descartado e à ameaça à saúde humana que representam. 

II. Seus ciclos geoquímicos naturais foram significativamente alterados pelas atividades humanas e sua 

introdução nos oceanos se dá por aporte fluvial e pela deposição de partículas transportadas pela 

atmosfera. 

III. São compostos muitos estáveis no ambiente marinho e solúveis em gordura, sendo também facilmente 

bioacumulados nos organismos e magnificados ao longo das cadeias tróficas nos oceanos. 

IV. Sofrem uma série de transformações químicas, físicas e biológicas, quando dispostas no meio marinho, e 

seus efeitos sobre a biota podem ser letais ou subletais. 

    IIII    IIIIIIII    IIIIIIIIIIII    IVIVIVIV    

(A) Dioxinas CO2 Compostos radioativos Pesticidas 

(B) Esgotos domésticos Metais pesados Organoclorados Hidrocarbonetos de petróleo 

(C) Pesticidas Organoclorados Metais pesados Esgotos domésticos 

(D) Hidrocarbonetos de petróleo Dioxinas Pesticidas Compostos radioativos 

(E) Organoclorados Metais pesados Esgotos domésticos Dioxinas 

 

26262626 Com relação à Geoquímica Orgânica e a formação do petróleo, das afirmações abaixo, assinale as afirmações 

CORRETASCORRETASCORRETASCORRETAS. 

I - Em Geoquímica Orgânica o termo diagênese é usado para descrever os processos que afetam os produtos da 

produção primária durante a deposição. 

II - A catagênese inicia-se quando há aumento significativo da temperatura (até aproximadamente 120°C). Nessa 

etapa o querogênio perde suas cadeias alifáticas e é transformado em hidrocarbonetos líquidos, óleo (“janela do 

óleo”), condensado e gás úmido (“janela do gás”). 

III - Os isoprenóindes são alcanos ramificados, como por exemplo o fitano e o pristano. Estas moléculas se 

originam da clorofila A de organismos fotossintéticos. Podem fornecer subsídio para investigação de condições 

paleoambientais, sendo o pristano originado em condições anóxidas e o fitano originado em condições óxidas. 

IV - Terpanos pentacíclicos são moléculas de 29 a 35 carbonos, distribuídos em 4 anéis de seis e um de cinco 

carbonos. São derivados de reações de redução e desidratação (durante a diagenese) do bacteriohopanotetrol, 

presente nas membranas celulares dos organismos procarióticos (como por exemplo, bactéria e cianobactérias) 

V - Com o aumento da temperatura causado pelo grau geotérmico, os biomarcadores sofrem alterações 

estruturais (isomerização e aromatização dos compostos) e degradação térmica (compostos menos estáveis 

desaparecem – se quebram em moléculas menores sem identificação – e os mais estáveis se sobrepujam). Assim, 

o monitoramento dessas alterações e a relação de compostos estáveis e instáveis permitem estabelecer o grau de 

maturação térmica da matéria orgânica em óleos, sedimentos e rochas. 
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(A) I, II, V 

(B) I, III, V 

(C) II, III, IV 

(D) I, IV, V 

(E) IV e V. 

 

27272727 Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) tem sido frequentemente encontrados no meio marinho, 

tanto em sedimentos, material em suspensão, água, assim como na biota. Quanto aos HPAs é CORRETOCORRETOCORRETOCORRETO 

afirmar: 

I - Podem ter origem somente a partir do petróleo; 

II - Podem ser encontrados em alimentos (embutidos e defumados); 

III - Podem ser biomagnificados e bioacumulados; 

IV - A toxicidade é equivalente para qualquer HPAs. 

 

(A) I, II e III 

(B) II, III e IV 

(C) IV 

(D) II e IV 

(E) I, II e IV. 

 

28282828 O petróleo apresenta na sua composição vários compostos, considerando um derramamento acidental qual a 

ordem preferencial de biodegradação dos compostos: 

(A)Lineares > alquilbenzenos > iso e ante-iso alcanos > cicloalcanos >Isoprenóides > esteranos > hopanos > 

diasteranos; 

(B) Iso e ante-iso alcanos > Lineares > alquilbenzenos cicloalcanos >Isoprenóides > esteranos > hopanos > 

diasteranos; 

(C) Esteranos > hopanos > diasteranos Lineares > alquilbenzenos > iso e ante-iso alcanos > cicloalcanos 

>Isoprenóides; 

(D) Todos são biodegradados simultaneamente; 

(E) Nenhum é biodegradado, são persistentes. 

 

29292929 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto é CORRETOCORRETOCORRETOCORRETO afirmar 

que: 

(A) Maiores salinidades são observadas próximas as região costeiras, devido a proximidade com as fonte dos 

elementos maiores, provenientes do intemperismo das rochas continentais; 

(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma; 

(C) A partir da clorinidade, análise da concentração de cloreto dissolvido na água do mar, é possível aferir a 

salinidade de uma amostra; 

(D) As afirmativas B e C estão corretas; 
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30303030 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é CORRETOCORRETOCORRETOCORRETO afirmar sobre as 

trocas de gases e material nesta interface: 

(A) A solubilidade de um gás na água superficial do mar depende, entre outros fatores, da sua pressão na 

atmosfera adjacente; 

(B) Quanto maior a salinidade e menor a temperatura, maior será a solubilidade de um gás na água do mar; 

(C) Apesar do oxigênio participar da respiração aeróbica, este processo pouco influência na saturação deste gás 

na água; 

(D) As afirmativas A e B estão corretas. 

 

31313131 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar é CCCCORRETOORRETOORRETOORRETO afirmar que: 

(A) Os nutrientes nitrogênio e fósforo são elementos essenciais para os produtores primários, por isto, em áreas 

tropicais, sua concentração é mínima na zona fótica e aumenta para as águas mais profundas do oceano; 

(B) Diferente do fósforo, o nitrogênio se encontra na água do mar em diferentes formas de oxidação, sendo o 

nitrato a forma predominante; 

(C) As Zonas de Mínimo Oxigênio são importantes áreas de ciclagem de nutrientes e apresentam elevadas 

concentrações destes; 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

32 32 32 32 A acidificação nos oceanos está associada ao incremento de gás carbônico na atmosfera, devido: 

(A) Ao aumento da pressão parcial deste gás na atmosfera que aumenta a sua solubilidade na água do mar; 

(B) À hidrólise deste gás à ácido carbônico que libera H+ na água; 

(C) Ao equilíbrio químico entre as bases carbonatadas dissolvidas na água do mar, que rege o sistema tampão, e 

que aumenta a insaturação de carbonato de cálcio na água; 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

PARTE PARTE PARTE PARTE V. V. V. V. Gestão CosteiraGestão CosteiraGestão CosteiraGestão Costeira    

33333333 Assinale a alternativa ERRADAERRADAERRADAERRADA: 
(A) A proteção ambiental é uma das funções da gestão costeira integrada. 
(B) Um dos objetivos da gestão costeira integrada é promover o uso apropriado da costa, como o ecoturismo. 
(C) Em um programa de gestão costeira integrada, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para a da gestão costeira integrada, destaca-se a capacitação dos 
gestores. 
(E) A gestão costeira integrada é um ciência exata, pois é uma matéria da Oceanografia. 
 
34343434 Para o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, qual é a área brasileira, de maneira geral, delimitada como 
Zona Costeira? 
(A) 20 km na parte terrestre e 3 milhas náuticas 
(B) Limites de municípios costeiros e 12 milhas náuticas 
(C) 60 km na parte terrestre e 10 milhas náuticas 
(D) Limites ecossistemas costeiros e 12 milhas náuticas 
(E) Limites ecossistemas costeiros e 3 milhas náuticas 
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35353535 Nas zonas costeiras é comum a sobreposição de competências e normas, assim como o caráter público de 
algumas áreas. Em relação à zona costeira Brasileira é CORRETOCORRETOCORRETOCORRETO afirmar que:  
(A) As praias são bens de uso comum do povo e patrimônio da União 
(B) A orla marítima esta incluída, na sua totalidade, como patrimônio da União, sem usos privados 
(C) Os recursos pesqueiros não são considerados bens comuns 
(D) A Zona Econômica Exclusiva Brasileira é de 100 milhas náuticas 
(E) A legislação que se refere aos usos e atividades na zona costeira é escassa e não protege a zona costeira 
 
36363636 Levando em consideração as fases do Ciclo da Gestão Costeira marque verdadeiro (V) ou falso (F) para 
afirmações abaixo que sejam relacionadas com a fase de Planejamento 
(   ) Monitoramento das áreas ambientalmente sensíveis conservadas 
(   ) Definição do Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima 
(   ) Definição dos atores e das alianças políticas necessárias para o gestão da zona costeira 
(   ) Implementação das ações definidas 
(   ) Oficina comunitária para a definição de ações para a conservação dos manguezais 
 
(A) F, V,V,F,V 
(B) V,V,V,F,V  
(C) F,F,V, F, V 
(D) V,V, F, F, F  
(E) F, V, F, V, V 
 
 
37373737 Relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o número correspondente, levando em 
consideração as fases do Ciclo da Gestão Costeira (coluna 1) e exemplos hipotéticos (coluna 2).  
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Planejamento 
2. Gestão 

 

(   ) Relatório de Qualidade Ambiental  
(   ) Estruturação do Plano de Gestão 
(   ) Definição dos atores e das alianças políticas 
necessárias para o gestão da zona costeira 
(   ) Implantação dos projetos  
(   ) Definição das fontes recursos para 
desenvolvimento das ações 
(   ) Estabelecimento do Zoneamento Ecológico 
Econômico Costeiro 

(A) 2, 1, 1, 2, 1, 1 
(B) 2, 1, 1, 1, 1, 1 
(C) 1, 2, 2, 1, 2, 1 
(D) 2, 1, 2, 1, 2, 1 
(E) 2, 1, 1, 1, 1, 2 
 
38383838 A respeito do Projeto Orla, assinale a alternativa CORRETACORRETACORRETACORRETA: 

(A) Um dos objetivos do Projeto Orla é promover a conservação dos espaços litorâneos. 

(B) No Projeto Orla, a gestão de praias não prevê mecanismos de participação pública. 

(C) O objetivo de resolução de conflitos não está presente no Projeto Orla 

(D) O Projeto Orla é coordenado somente pelo Ministério do Meio Ambiente 

(E) O Projeto Orla está descrito na Lei 7.661/88 que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e o 
Planejamento Espacial Marinho 
 
 
39393939 Assinale a alternativa CORRETACORRETACORRETACORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 
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(A) Projeto Orla, Pagamento por Serviços Ambientais, Estudo de Impacto Ambiental, Avaliação Ambiental 

Estratégica 

(B) Unidades de Conservação Costeiro-Marinhas, Zoneamento Ecológico Econômico, Relatório de Qualidade 

Ambiental, Sistema de Informação 

(C) Sistema de Monitoramento, Sistema de Informação, Plano de Gestão, Pagamento por Serviços Ambientais 

(D) Zoneamento Ecológico Econômico, Sistema de Informação, Sistema de Monitoramento, Relatório de 

Qualidade Ambiental 

(E) Pagamento por Serviços Ambientais, Projeto Orla, Zoneamento Ecológico Econômico, Planejamento Espacial 
Marinho 
    

40 Depois de ler as assertivas, indique a resposta CORRETACORRETACORRETACORRETA. 

I - O VIII Plano Setorial para os Recursos do Mar (VIII PSRM), com vigência de 2012 a 2015, estimula e fortalece 

a consolidação de uma mentalidade marítima junto à sociedade brasileira. 

II - O VIII PSRM enfoca a conservação ambiental e a importância estratégica das Ilhas Oceânicas. 

III - O VIII PSRM tem como objetivo identificar mercados estrangeiros para a extração e a produção de petróleo 

determinando uma política econômica de privatização do setor de combustíveis fósseis no mar. 

IV - O VIII PSRM foi elaborado em estreita correlação com o Programa Temático (PT) denominado “Mar, Zona 

Costeira e Antártida”, proposto para o Plano Plurianual 2012-2015 do Governo Federal. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva III está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 

    

    


