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1. Leia o texto a seguir: 

 
No equinócio, Europa registra eclipse solar total 
 
Fenômeno pode ser observado também na Ásia e África 

O eclipse foi total nas regiões árticas, porém, em países europeus centrais, a cobertura ocorreu apenas 
parcialmente. O dia 20 de março também marca o equinócio. 

 
Disponível em: http://www.jb.com.br Acesso em: 20 de março de 2015. 

 
A manchete acima destaca a ocorrência de um fenômeno natural, denominado equinócio. 

 
Sobre suas características, analise os itens a seguir: 

1.  Duração do dia idêntica à da noite 
2. Hemisférios Norte e Sul recebendo a mesma quantidade de luz 
3. Ocorre duas vezes ao ano 
4. Raios solares incidindo perpendicularmente à linha do Equador 
5. Noites com duração prolongada de 16 horas e dias mais curtos 
 

Estão CORRETOS, apenas  
a) 1 e 3.    
b) 1, 2 e 3.    
c) 2, 4 e 5    
d) 1, 4 e 5.    
e) 1, 2, 3 e 4.    
  
2. Observe a fotografia a seguir: 

 

 
 

O surgimento e o crescimento das cidades provocaram, em diversas partes do mundo, alterações do 
balanço de energia e do balanço hídrico urbanos. Um fato mais significativo dessas alterações é a geração 
das “ilhas de calor”. 
 
Num espaço urbano, conforme está indicado na fotografia, sobre as causas principais da formação de 
uma ilha de calor, analise os itens a seguir: 

 
1. a existência de formação vegetal densa e de montanhas nas áreas rurais. 
2. a impermeabilização dos solos. 
3. a pouca absorção de calor do asfalto e dos telhados de edifícios. 
4. a interferência na circulação do ar em face da concentração de edifícios. 
5. a poluição atmosférica que causa um efeito estufa. 
6. a baixa nebulosidade ocasionada pela inexistência de núcleos de condensação. 
 

Estão CORRETOS  
a) 1, 2 e 4.    
b) 2, 4 e 5.    
c) 3, 4 e 6.    
d) 3, 4, 5 e 6.    
e) 1, 2, 3 e 5.    
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3. SSA 2018 – 1ª Fase 2º Dia) Atualmente, a maior parte das espécies ameaçadas da fauna brasileira, 

sejam elas aquáticas ou terrestres, estão em situação de risco por causa da perda do habitat 
florestal. "São 1.051 espécies ameaçadas. Todas estão assim em função do desmatamento", 
afirmou a coordenadora de Avaliação do Estado de Conservação da Biodiversidade 
(Coabio/ICMBio), Rosana Subirá. 

 

 
 Fonte: http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2014/07  

 
Sobre os principais prejuízos ambientais, decorrentes do desmatamento em áreas tropicais, 
analise os itens a seguir:  

 
1. Degradação dos mananciais  
2. Perda da biodiversidade  
3. Alteração pluviométrica  
4. Diminuição da quantidade de carbono  
5. Aumento do efeito estufa  
6. Acréscimo dos valores da umidade relativa do ar  
 

Estão CORRETOS, apenas,  
a)  1, 4 e 5.  
b)  2, 3 e 4.  
c)  1, 2, 3 e 5.  
d)  3, 4, 5 e 6.  
e)  1, 2, 4, 5 e 6. 
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