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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

 

 

 

11 

    
    
36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      

    

    

    

    

    



 

 

 

 

2 

PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  



 

 

 

 

6 

(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 



 

 

 

 

4 

(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 



 

 

 

 

10 

(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 



 

 

 

 

12 

(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  



 

 

 

 

6 

(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

 

 

    

    

    

    



 

 

 

 

8 

PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      

    

    

    

    

    



 

 

 

 

2 

PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 



 

 

 

 

3 

(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

 

 

    

    

    

    



 

 

 

 

8 

PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 

 



 

 

 

 

9 

29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 

    

    



 

 

 

 

1 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 



 

 

 

 

7 

(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 



 

 

 

 

10 

(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

 

 

    

    

    

    



 

 

 

 

8 

PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      
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PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  
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(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROVA DE SELEÇÃO – 2016/2017 

NÚMERO DO CANDIDATO (NÃONÃONÃONÃO IDENTIFICAR POR NOME): _______________________ 

A PROVA CONSISTE DE 40 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (0,25 pontos cada). 

É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA. 

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE OS 

CÍRCULOS COM CANETA. 

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA 

COMO RESPOSTA INCORRETA. 

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO. 

_____________________________________________________________________________ 

CARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTACARTÃO RESPOSTA    

 1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030     

(A)                (A) 

(B)                (B) 

(C)                (C) 

(D)                (D) 

(E)                (E) 

 31313131    32323232    33333333    34343434    35353535    36363636    37373737    38383838    39393939    40404040    

(A)           (A)      

(B)           (B)      

(C)           (C)      

(D)           (D)      

(E)           (E)      

    

    

    

    

    



 

 

 

 

2 

PARTE I. PARTE I. PARTE I. PARTE I. Oceanografia Oceanografia Oceanografia Oceanografia GeológicaGeológicaGeológicaGeológica    

    

1111    Em uma carta náutica a distância entre dois pontos de coleta é de 4 cm. Sabendo-se que a escala numérica da 

carta é 1:250.000 assinale a alternativa que indica corretamente, em linha reta, a distância real entre os pontos: 

(A) 2,5 quilômetros. 

(B) 5,4 milhas náuticas. 

(C) 250 quilômetros. 

(D) 7.408 milhas náuticas. 

(E) 18.520 metros. 

 

2222    Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS 

(Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. 

É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que: 

(A) proporciona 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 quatro satélites GPS. 

(B) permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor 

instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites. 

(C) pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e 

altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão. 

(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) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo 

necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável. 

 

3333 As bacias de Santos e Pelotas são bacias sedimentares marginais marinhas que caracterizam a planície 

costeira e plataforma continental nos estados da região Sul do Brasil. O limite fisiográfico entre essas duas 

bacias ocorre: 

(A) No limite territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina.  

(B) Nas imediações do cabo de Santa Marta Grande, município de Laguna, Santa Catarina. 

(C) No Alto de Florianópolis, ao sul da ilha de Santa Catarina. 

(D) No Alto de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

(E) Na península de Porto Belo, litoral Centro-norte de Santa Catarina. 

 

4444 A margem continental é uma província fisiográfica de fundo oceânico situada na borda dos continentes. Qual o 

principal motivo dessa província apresentar em seu nome a palavra continental apesar de se encontrar em franco 

meio oceânico. 

(A) Estar situada junto aos continentes. 

(B) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta siálica. 

(C) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta simática. 

(D) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato granítico da crosta siálica. 
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(E) Ter abaixo da coluna de sedimentos substrato basáltico da crosta simática. 

 

5555    O assoalho das bacias oceânicas varia de 3.000 a 5.000 metros em profundidade e pode apresentar 

características como montanhas, cumes e vales oceânicos. Tal assoalho é formado de material inorgânico, 

consistindo de sedimentos não consolidados. Com relação à origem desses sedimentos, analise as afirmativas 

abaixo.  

I - São derivados da deposição de esqueletos mineralizados de organismos do fito e zooplâncton marinhos, como 

as algas diatomáceas e cocolitoforídeos, os foraminíferos, e os radiolários, depositados no fundo, mas de origem 

na coluna d´água.  

II - São derivados da deposição de argila e outros minerais de origem continental careados para o fundo dos 

mares e oceanos pelos cursos de água.  

III - São derivados da deposição de rochas e cinzas vulcânicas derivadas de ilhas vulcânicas e da atividade de 

vulcões submarinos.  

IV - São derivados da deposição de nódulos polimetálicos formados pela precipitação sobre o leito dos oceanos, 

como os nódulos de manganês, ferro, cobre, níquel e cobalto.  

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

6666 Os continentes formam as bordas laterais das bacias oceânicas. Da terra, rumo ao oceano, as principais 

divisões geomorfológicas são, respectivamente: 

(A) costa, plataforma continental, talude continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal). 

(B) costa, plataforma continental, elevação continental (sopé), fundo abissal (planície abissal) e talude 

continental. 

(C) costa, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal), elevação continental (sopé) e talude 

continental. 

(D) costa, talude continental, plataforma continental, fundo abissal (planície abissal) e elevação continental 

(sopé). 

(E) plataforma continental, costa, talude continental, elevação continental (sopé) e fundo abissal (planície 

abissal). 

 

7777 Os substratos marinhos se classificam de diversos modos, dependendo de sua origem e de seu estado de 

compactação. Um determinado sedimento pode ser formado de partículas de vários tamanhos e de origem 

variada. As partículas formadas nos oceanos, a partir de restos de material biológico (animais, carapaças de 

algas silicosas e calcáreas) são denominadas, segundo sua origem, de: 

(A) litorâneas. 
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(B) terrígenas. 

(C) vulcânicas. 

(D) autóctones. 

(E) cósmicas. 

 

8888 A Teoria da Tectônica de Placas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se 

movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam as montanhas mais recentes, 

as fossas oceânicas, a atividade vulcânica, os terremotos, as cordilheiras meso-oceânicas, os tsunamis, etc. Sobre 

as placas tectônicas, afirma-se que a(o): 

(A) Teoria da Tectônica de Placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos: a seleção natural e 

a expansão dos oceanos. 

(B) Austrália localiza-se na placa Norte-Pacífica. 

(C) Grã-Bretanha está localizada entre duas placas tectônicas, o que ajuda a explicar a grande frequência de 

terremotos. 

(D) Brasil situa-se sobre a placa Sul-Americana, que está se afastando da placa Africana e indo em direção à 

placa de Nazca. 

(E) movimento das placas é devido às “correntes de condução” que ocorrem na litosfera e que são causadas pelo 

movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto (magma). 

 

Parte II. Parte II. Parte II. Parte II. Oceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia QuímicaOceanografia Química    

    

9999 Sobre a molécula da água é correto afirmar: 

(A) É uma molécula polar devido à eletronegatividade do oxigênio, o que permite ligações químicas apenas com 

os cátions. 

(B) Devido ao seu arranjo hexagonal, a densidade da água na forma sólida é menor do que na forma líquida. 

(C) É uma molécula apolar devido às ligações do tipo pontes de hidrogênio. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

(E) As alternativas B e C estão corretas. 

 

10 10 10 10 Sobre as propriedades físicas e químicas da água é correto afirmar: 

(A) A água pode absorver grande quantidade de calor enquanto sua temperatura altera relativamente pouco, este 
comportamento é devido ao baixo calor específico. 

(B Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura do ponto de congelamento. 

(C) Quanto maior a salinidade da água, menor é a temperatura da máxima densidade. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) A alternativa B e C estão corretas. 

 

11 11 11 11 Os elementos maiores dissolvidos na água do mar promovem a salinidade, a cerca disto pode-se afirmar: 

(A) Os elementos maiores compreendem mais de 85% de todas as substâncias dissolvidas na água do mar. 
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(B) Indiferente da salinidade, a proporção entre os elementos maiores dissolvidos na água do mar sempre será a 

mesma. 

(C) A partir da clorinidade é possível aferir a salinidade da água do mar. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 

 

12 12 12 12 A interface atmosfera-oceano é fundamental para o equilíbrio da biosfera, é correto 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 C estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
    
11113333 Sobre a distribuição de nutrientes na água do mar, pode-se afirmar:    
 
(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. 

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

nitrato a forma mais estável. 

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

concentrações destes.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

14 14 14 14 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. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15 15 15 15 A interface continente oceano é importante zona de transição para os elementos químicos na água do mar, 

sobre ela podemos afirmar: 

(A) O sedimento é importante sítio da mineralização da matéria orgânica, com destaque a biota bêntica que 

favorece, entre outros, a irrigação e oxigenação de camadas mais profundas do sedimento. 

(B) A água doce trazida pelos rios é importante fonte de nutrientes para a zona costeira.  



 

 

 

 

6 

(C) As plumas de rios são importantes sítios de floculação de material particulado, agregando matéria que será 

depositada nos sedimentos. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

16 16 16 16 Sobre os elementos traços na água do mar: 

(A) São caracterizados pela baixa concentração na água do mar e elevada importância oceanográfica. 

(B) Os processos de assimilação pelos produtores primários ou a regeneração bacteriana regulam a concentração 

destes elementos na água do mar.  

(C) Dependendo da característica química do elemento, a adsorção ao sedimento pode retirar este da fração 

dissolvida na água. 

(D) A atmosfera também é fonte de elementos traços para a água do mar. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

    

Parte III. Parte III. Parte III. Parte III. Oceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia FísicaOceanografia Física    

    

11117 7 7 7 O efeito de Coriolis faz com que objetos em movimento no hemisfério sul sejam defletidos: 

(A) para a direita ou no sentido horário quando vistos de cima. 

(B) para a esquerda ou no sentido anti-horário quando vistos de cima. 

(C) para cima. 

(D) para baixo. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

11118 8 8 8 O tempo pode ser definido como: 

(A) tendências a longo-prazo de chuva e temperatura. 

(B) características a curto-prazo da atmosfera local. 

(C) mudanças a longo prazo na composição da atmosfera. 

(D) mudanças a curto prazo na composição da atmosfera. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

11119 9 9 9 Quando visto de cima, os ciclones tropicais giram ______________ no hemisfério sul: 

(A) no sentido horário 

(B) no sentido anti-horário 

(C) em qualquer direção dependendo da tempestade 

(D) em direção aos polos 

(E) nenhuma das anteriores 

    

20 20 20 20 Em relação à espiral de Ekman, todas as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

(A) uma corrente superficial no hemisfério norte flui a 45º a direita do vento. 
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(B) com o aumento da profundidade, cada camada fluirá a um certo ângulo em relação à camada superior. 

(C) o transporte de Ekman integrado em profundidade ocorre a 90o a esquerda do vento no hemisfério sul. 

(D) A espiral de Ekman não é influenciada pela Força de Coriolis. 

(E) nenhuma das anteriores. 

    

21 21 21 21 A única corrente oceânica que flui em um círculo ininterrupto ao redor da circunferência da Terra, sem 

interferência dos continentes, é a: 

(A) Corrente do Golfo. 

(B) Corrente de Kuroshio ou do Japão. 

(C) Corrente Circumpolar Antártica. 

(D) Corrente das Canárias. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

22 22 22 22 As áreas de ressurgência são: 

(A) encontrada apenas próximo ao equador. 

(B) geralmente ricas em nutrientes. 

(C) podem ser interrompidas durante os anos de El Niño. 

(D) causadas pelo transporte de Ekman. 

(E) duas das alternativas acima são verdadeiras. 

    

23 23 23 23 Qual das seguintes opções está ordenada do menor comprimento de onda ao maior comprimento de onda? 

(A) Seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento, marés. 

(B) ondas geradas pelo vento, seiches, tsunami, marés. 

(C) ondas geradas pelo vento, tsunami, seiches, marés. 

(D) marés, seiches, tsunami, ondas geradas pelo vento. 

(E) seiches, marés, ondas geradas pelo vento, tsunami. 

    

24 24 24 24 Na costa as ondas começam a quebrar quando: 

(A) a profundidade da coluna d’água é de cerca de duas vezes o comprimento de onda. 

(B) as cristas se achatam e ganham um formato mais arredondado. 

(C) o período de onda aumenta para 15 segundos. 

(D) a profundidade da água é de cerca de quatro terços da altura da onda. 

(E) nenhuma das anteriores. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IVVVV. . . . Oceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia BiológicaOceanografia Biológica    

    

25252525 Sobre a biodiversidade marinha é correto afirmar: 

(A) a heterogeneidade espacial do fundo marinho pode explicar o maior número de espécies bênticas, quando 

comparado com espécies nectônicas e planctônicas. 

(B) a ocorrência na zona fótica, incluindo sob o gelo nos polos, pode explicar o 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. 

 

26262626 Sobre a vida em zonas profundas é correto 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. 

 

27272727 ____________________ é o principal responsável pela atividade fotossintética nas regiões oceânicas tropicais 

oligotróficas. 

(A) Nanoplâncton 

(B) Microplâncton 

(C) Picoplâncton 

(D) Mesoplâncton 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28282828 Sobre o padrão de distribuição vertical da produtividade primária fitoplanctônica (PPF), biomassa do 

fitoplâncton (BF) e concentração de nutrientes (CN) em regiões temperadas, é correto afirmar que: 

(A) No inverno, em função da mistura vertical, a PPF a BF e a CN apresentam valores constantes até a base da 

zona eufótica. 

(B) Na primavera, o incremento de irradiância combinado com o início da estratificação da coluna de água, geram 

picos de PPF e BF em sub-superfície e uma diminuição da CN nas águas acima da termoclina. 

(C) No verão, a máxima estratificação da coluna de água determina uma limitação da PPF acima da termoclina, 

associada ao autossombreamento gerado pela da BF (limitação por luz), apesar da elevada CN. 

(D) A quebra da termoclina que começa a ocorrer no outono determina um pico de PPF e consequentemente de 

BF, devido ao aumento da CN gerado pela injeção das águas de abaixo da termoclina, sendo esse pico equivalente 

ou maior que o detectado na primavera. 

(E) No verão, a PPF, apesar de baixa, é do tipo nova, devido a fonte de nutrientes ser oriunda da decomposição 

acelerada da BF e do elevado metabolismo heterotrófico. 
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29292929 As macroalgas são organismos autótrofos e fotossintetizantes que formam verdadeiras florestas submersas. 

Considerando estes ambientes marque a resposta errada. 

(A) A macroalgas formam bosques submersos que podem chegar a dezenas de metros, como aquelas formadas por 

algas pardas conhecidas como Kelps. 

(B) A maior resiliência das florestas submersas esta relacionada com a presença de espécies que apresentam 

sobreposição de nicho e redundância ambiental. 

(C) As florestas submersas dependem de predadores topo de cadeia para garantir o controle de herbívoros. 

(D) Algas vermelhas calcárias, formam nódulo que estruturam os chamados bancos de rodolitos, que no brasil 

têm importância estratégica para a conservação e o manejo da plataforma continental. 

(E) Os bancos de macroalgas são totalmente resilientes à poluição e aos estressores relacionados com as 

mudanças no clima. 

 

30303030 Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta e é caracterizada pelo excesso do 

aparecimento de algas. Considerando este fenômeno, é INCORRETO afirmar: 

(A) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, que favorecem o 

crescimento de algas. 

(B) As marés vermelhas estão relacionadas com a disponibilidade de amoníaco na água, importante fonte de N 

que favorece o crescimento de algas. 

(C) A decomposição das algas pode gerar o consumo excessivo de oxigênio dissolvido, prejudicando a saúde do 

ambiente. 

(D) Floração de algas nocivas (FANs) estão associadas a organismos que produzem toxinas que podem 

comprometer atividades relacionadas à maricultura e pesca. 

(E) As marés vermelhas geram perdas significativas de bens e recursos marinhos. 

 

31313131 Os esquemas I e II abaixo representam modelos simplificados de cadeias tróficas marinhas. Analise-os e 

marque a única afirmativa incorreta: 

(I) fitoplâncton → protozooplâncton → zooplâncton → peixes planctívoros → 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. 

 

32 32 32 32 As alternativas abaixo se tratam de conceitos básicos de ecologia marinha. Assinale a alternativa que não 

contém erros. 
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(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. 

 

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 do gerenciamento costeiro integrado. 
(B) Uma das funções do gerenciamento costeiro integrado é promover o uso apropriado da costa, como o 
ecoturismo. 
(C) Em um programa de gerenciamento costeiro, fazem parte a coleta de informações e o estabelecimento de 
metas. 
(D) Entre as capacitações mais relevantes para o gerenciamento costeiro, destaca-se a capacitação dos gestores. 
(E) A gestão costeira é uma 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 
 
35353535 Levando em consideração as fases do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) para assertivas abaixo: 
(   ) A etapa de diagnóstico deve preceder ao planejamento. 
(   ) A etapa de avaliação dos processos de gestão é muito importante para a melhora constante do gerenciamento 
costeiro. 
(   ) Com somente um ciclo completo é possível  atingir a todos os objetivos e metas propostas à resolução dos 
problemas de uma área. 
(   ) Implementação das ações definidas é uma das etapas do ciclo. 
 
(A) F,V,V,F 
(B) V,V,V,F  
(C) F,F,V,F 
(D) V,V,F,V 
(E) F,V,F,V 
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36363636 Com relação à visão ecossistêmica dos impactos ambientais na zona costeira, indicada pela bibliografia 
sugerida, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando com o nº correspondente, levando em 
consideração as categorias de impacto. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1. Primeira categoria 
2. Segunda categoria 
3. Terceira categoria 

 

(   ) alteração dos componentes e/ou processos, 
gerando perdas de matéria ou energia 
(   ) Aumento da Turbidez da água do mar 
bloqueando a entrada a luz 
(   ) Diminuição dos estoques pesqueiros devido à 
sobrepesca 
(   ) Contaminação do mar por petróleo 
(   ) Bloqueio do fluxo de matéria ou energia para o 
ecossistema costeiro 
(   ) Extração dos recursos naturais além da 
capacidade de suporte do ecossistema 

 
(A) 3, 2, 1, 3, 2, 1 
(B) 2, 1, 3, 2, 1, 3 
(C) 2, 3, 1, 2, 3, 1 
(D) 1, 2, 3, 1, 2, 3 
(E) 1, 2, 3, 2, 1, 3 
    
33337777 Assinale a alternativa ERRADA sobre o significado dos níveis de integração para o bom andamento da gestão 
costeira e oceânica.  
 
(A) Integração entre os diferentes níveis de governo. 
(B) Integração entre setores econômicos que atuam na zona costeira. 
(C) Integração internacional, ou seja, entre as nações, para abordar questões que extrapolam os limites 
nacionais. 
(D) Integração hídrica entre os ecossistemas Cerrado e  Pantanal. 
(E) Integração entre os cientistas e os gestores. 
 
 
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 CORRETA. São Instrumentos do Gerenciamento Costeiro no Brasil, de acordo com a 

Lei 7.661/88 e o Decreto 5.300/2004: 

(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 
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(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 
    

40404040 Depois de ler as assertivas, indique a resposta correta. 

I - No Brasil a Lei Federal 7661 de 1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

II - A articulação das ações federais de gerenciamento costeiro no Brasil é conduzida pelo GI-GERCO. 

III - O Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o Gerenciamento Costeiro em âmbito federal. 

IV - Para implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidos instrumentos normativos e 

técnicos. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 

(B) As assertivas III e IV estão incorretas. 

(C) Somente a assertiva II está incorreta. 

(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

(E) Somente a assertiva III está incorreta. 

    

    


