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GABARITO PROVA DE LINGUAS -INGLÊS
1. As consequências ambientais do uso de balões em regiões litorâneas nos EUA e as iniciativas
para reduzir
2. Permitir
3. Usar balões biodegradáveis
4. Todas as alternativas estão corretas.
5. Muita coisa que pode se decompor no solo não decompõem no oceano de forma nenhuma
6. Boon
7. Duas espécies de focas que estão em perigo de extinção são exemplos de animais que sofrem
com o enforcamento com os barbantes dos balões.
8. A África é um continente cujos países são excluídos das negociações internacionais quando
o assunto é soluções para os desastres naturais causados pelas mudanças climáticas
9. If the black family were never able to move in the first place, because they couldn't get a
mortgage or the estate agent wouldn't show them that part of town, the racism would be
invisible.
10. Os representantes zambianos não conseguem participar das tomadas de decisão e reuniões
pois financiamentos disponíveis para a África e até vacinas são escassas para permitir o
comparecimento às reuniões.

GABARITO PROVA DE LINGUAS -ESPANHOL
1. Alertas em todo o país para que os argentinos possam se prevenir e cuidar da saúde que pode
ser gravemente afetada pelas altas temperaturas registradas.
2. La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén e Mendoza.
3. “muito perigosas e afetam a todas as pessoas, inclusive as saudáveis”.
4. Laranja e Amarelo.
5. Evitar fazer atividades físicas, manter-se sempre hidratado, não se expor às altas
temperaturas, usar roupas leves e claras, comer frutas e verduras.
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6. Sente um cheiro de queimado que invade as fossas nasais, sua respiração lenta que o faz
sentir como trituram as partículas de cinza entre seus dentes. A sensação corporal é pesada e
imobilizante.
7. Costa Rica
8. Farinha de banana.
9. O satélite Calipso da NASA captou imagens que o pó do deserto do Saara viaja mais de 6.000
km para contribuir com a fertilidade da selva sul-americana, fazendo uma importante
interconexão entre diferentes regiões do planeta, muitas vezes invisível aos olhos humanos.
10. Tomada de consciência individual, de uma experiência própria do ser humano em salvar
uma árvore, em lutar para recuperar uma terra queimada para que possa florescer novamente
a vida. Essa se tornou a missão dele, como ser humano e pesquisador nas terras amazônicas.

GABARITO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Interatividade; Autonomia; Cooperação; Cognição; Afetividade.
2. RIVED – Rede Interativa Virtual de Educação
3. I, III e IV
4. II e IV
5. A obrigatoriedade do ensino da compreensão mútua entre os seres humanos corresponde
ao sexto saber.
6. A articulação das ciências se limita a uma prática teórica consistente na importação de
conceitos e paradigmas, ou a uma aplicação de objetos teóricos de um campo do conhecimento
ao outro.
7. O menor valor do indicador na situação final com projeto instalado indica que o
empreendimento vai piorar a qualidade do ambiente.
8. O ponto de compensação luminosa indica a região da coluna d’água possui as taxas de
produção iguais a da respiração.
9. Todas as alternativas anteriores estão corretas.
10. A eutrofização artificial tem como resultado a aumento da concentração de oxigênio
dissolvido na água devido o florescimento de algas.
11. Nitrato e Fosfato
12. Aglomerados urbanos - consequência: contaminação por agrotóxicos.
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13. Uso insustentável e ineficiente de recursos, a pobreza, não inclusão dos custos ambientais
e da utilização dos recursos e na valoração de preços de mercado de bens e serviços.
14. Material impresso, para suporte aos livros didáticos. Se reuso é limitado.
15. Apenas os itens I, II e III.
16. IV e V estão corretas;
17. Transporte marítimo, que pode resultar no transporte de organismos contido na água de
lastro, bem como de organismos incrustantes no casco das embarcações, assim como
aquariofilia e piscicultura são vetores de transporte e dispersão de espécies aquáticas invasoras.
18. Todas as afirmações acima estão corretas.
19. ODS9- Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las
sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e
processos industriais limpos e ambientalmente corretos; com todos os países atuando de
acordo com suas respectivas capacidades.
20. Aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades
relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e
empreendedorismo.
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