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O texto abaixo servirá de base para as questões 01 e 02.  

 

13 maiores desastres naturais da história 

Um forte terremoto atingiu a região central da Itália nesta quarta -feira (24). Registrado na 
magnitude de 6.2 na escala Richter , o tremor atingiu, principalmente, as pequenas cidades de 
Amatrice, Accumoli e Norcia. Até então, o departamento de Proteção Civil do país divulgou a 
morte de 120 pessoas. 

Este é o maior terremoto no país desde 2009. Embora a Itália seja suscetível a terr emotos, visto 
que a região mediterrânea está localizada acima do atrito entre as placas tectônicas da África e 
da Eurásia, não está nem perto de ser palco das maiores catástrofes naturais da história.  

Disponível em: https://forbes.uol.com.br/listas/2016/08/13-maiores-desastres-naturais-da-historia/. Acesso em: 17 

abr.2019.  

 

01. De acordo com o texto, a Itália 

A) é suscetível a terremotos por estar localizada acima do atrito entre as placas tectônicas da 
África e da Eurásia. 

B) está localizada em uma região que é palco das maiores catástrofes naturais da história.  

C) é uma região composta por placas tectônicas provocando terremotos e a morte de 240 
pessoas. 

D) registrou um forte terremoto de magnitude de 5.2 na escala Richter na região central.  

 

02. De acordo com o texto, o terremoto ocorreu na 

A) Itália 

B) França 

C) Chile 

D) Colômbia 
 

O texto abaixo servirá de base para as questões 03 e 04.  

 

Efeito Estufa 
 

 
   

Efeito estufa ocorre devido à presença de certos gases que retém calor na atmosfera, sendo  um 
fenômeno natural de aquecimento térmico da Terra, essencial para manter a temperatura do 
planeta em condições ideais para a sobrevivência dos seres vivos. Sem o  efeito estufa natural, a 
Terra seria muito fria, dificultando o desenvolvimento das espécies.  
No entanto, através de ações irresponsáveis dos seres humanos, o efeito estufa está se tornando 

cada vez mais intenso, o que passa a ser bastante prejudicial par a a vida na Terra. 

Disponível em: https://www.significados.com.br/efeito -estufa/. Acesso em: 05 abr. 2019. 

 

https://forbes.uol.com.br/listas/2016/08/13-maiores-desastres-naturais-da-historia/
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03. De acordo com o texto, o efeito estufa ocorre  

A) pelo fato de a terra estar a 140 milhos de quilômetros do sol.  

B) por causa dos 18 graus negativos que circulam a atmosfera. 

C) pelo fato de a terra ser 15 vezes mais fria que outros planetas.  

D) por causa de certos gases que retêm o calor na atmosfera.  

 

04. No texto, há sinais que estão relacionados ao efeito estufa. A opção que em que há esses 

sinais é: 

A) atmosfera, terra e oceano. 

B) terra, atmosfera e calor. 

C) energia, vida e geografia. 

D) sol, calor e sustentabilidade. 
 

O texto abaixo servirá de base para as questões 05 a 08.  

 

Cor dos oceanos mudará no final do século devido à mudança climática 

 

Estudo conclui que aquecimento global está provocando grandes alterações nas populações de 

fitoplâncton, o que afetará a cor das águas.  

Em 2100, mais de 50% dos oceanos terão mudado de cor devido à mudança climática: as regiões 

azuis e verdes se intensificarão, segundo um estudo feito pelo Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT). O estudo revelado na publicação “Nature Communications” conclui que o 

aquecimento global está provocando grandes alterações nas populações de fitoplâncton, um 

vegetal aquático microscópico, o que afetará a cor dos oceanos. Os resultados preveem que as 

zonas azuis ficarão mais azuis, refletindo a diminuição dos níveis de fitoplâncton – e de vida em 

geral –, e as verdes ainda mais verdes, o que indicaria uma proliferação de espécies de 

fitoplâncton. A cor dos oceanos depende de como os raios de sol interagem  com os componentes 

da água. As moléculas de água absorvem quase toda a luz solar, exceto a parte azul, o que 

significa que as regiões do oceano com menos vida têm um azul intenso.  
 

Disponível em: https://exame.abril.com.br/ciencia/cor-dos-oceanos-mudara-no-final-do-seculo-devido-a-mudanca-

climatica/. Acesso em: 13 abr. 2019. 

 

05. O estudo revelado pela Nature Communications concluiu que o aquecimento global 

A) está provocando a mudança na cor dos oceanos, uma vez que o calor e as altas 
temperaturas exercem influência sobre esse fenômeno, o que tem intrigado pesquisadores 
mundiais. 

B) está provocando o aumento dos oceanos e, consequentemente, o fim das bancadas de 
areias, inviabilizando a vinda nesses ambientes.  

C) está provocando grandes alterações nas populações de fitoplâncton, um vegetal aquático 
microscópico, o que afetará a cor dos oceanos.  

D) está provocando proliferação de espécies de fitoplâncton, o que tem causado um forte 
desequilíbrio natural, provocando a morte de diversas espécies. 

 

06. Os resultados da pesquisa publicada pelo Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), em 

2100, revelaram que, em 2100, 

A) mais de 60% dos oceanos terão mudado a cor devido à mudança climática.  

B) mais de 30% dos oceanos terão mudado a cor devido à mudança climática.  

C) mais de 40% dos oceanos terão mudado a cor devido à mudança climática.  

D) mais de 50% dos oceanos terão mudado a cor devido à mudança climática. 

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/oceanos/
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/pesquisas-cientificas/
https://exame.abril.com.br/ciencia/cor-dos-oceanos-mudara-no-final-do-seculo-devido-a-mudanca-climatica/
https://exame.abril.com.br/ciencia/cor-dos-oceanos-mudara-no-final-do-seculo-devido-a-mudanca-climatica/
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07. De acordo com o estudo feito pelo Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), as regiões 

que se intensificarão serão 

A) azuis e marrons. 

B) verdes e amarelas. 

C) azuis e verdes. 

D) verdes e marrons.  

 

08. De acordo com o texto, a cor dos oceanos depende  

A) de como os raios de sol interagem com os componentes da água.  

B) da produção dos fitoplânctons e da sua relação com as algas marinhas.  

C) da quantidade de água absorvida da chuva e da sua relação com a luz solar.  

D) da quantidade de vida marinha e da produção de fitoplâncton. 

 

 

O texto abaixo servirá de base para as questões 09 e 10.  

  

Os fenômenos naturais são regidos pela interação dos elementos físicos da Terra: água, massa 

continental e massas de ar. É pela interação desses elementos e pela oscilação no 

comportamento destes que eles acabam ocorrendo. Sempre que existir uma mudança nas 

características observadas como estáveis, temos a poss ibilidade de que ocorra um fenômeno 

natural. Por exemplo, aumento na temperatura oceânica do Oceano Pacífico = El Niño, aumento 

na temperatura das águas do Atlântico Norte = ciclone, elevação do nível do Pacífico Norte = 

corredor de tornados. Estes são apenas alguns exemplos do que ocorre entre os elementos 

físicos naturais da Terra. 

Disponível em: https://www.portalsaofrancisco.com.br/meio-ambiente/fenomenos-naturais.  Acesso em: 12 abr. 2019.  

 

09. De acordo com o texto, os fenômenos naturais são regidos  

A) pela oscilação no comportamento dos oceanos. 

B) pelas massas de ar em contato com a atmosfera.  

C) pelas mudanças causadas por meio da ação do homem. 

D) pela interação dos elementos físicos da terra.  
 

10. Quando há aumento na temperatura oceânica do Oceano Pacífico, o fenômeno natural que 

ocorre é: 

A) tempestade 

B) ciclone 

C) tornado 

D) El Niño  
 

O texto abaixo servirá de base para as questões 11 a 14.  

 

Saiba o que é a pororoca 

Pororoca é um fenômeno natural caracterizado por grandes e violentas ondas que são formadas 

a partir do encontro das águas do mar com as águas do rio. Existem várias explicações para 

esse fenômeno, porém, a mais conhecida atribui sua causa à muda nça das fases da lua que 

aumentam a propensão da massa líquida dos oceanos, proporcionando grande barulho. Na 

região Amazônica, essa elevação de água (pororoca) chega até 6 metros de altura com 

velocidade de 30 quilômetros por hora. É interessante notar que é possível prever tal fenômeno 

com até duas horas de antecedência, pois a força da água vinda da cabeceira provoca um 

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/pesquisas-cientificas/
https://www.portalsaofrancisco.com.br/meio-ambiente/fenomenos-naturais
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barulho muito forte e inconfundível. Momentos antes de sua chegada, cessa o barulho e, então, 

reina o silêncio. Esse é o sinal de que é melhor procurar um local seguro para que a força da 

água não cause nenhum estrago. Em decorrência da característica das ondas da Pororoca, hoje, 

inclusive, acontecem campeonatos de surf, onde o vencedor é aquele que permanece mais 

tempo sobre a onda. 

Disponível em: https://www.estudopratico.com.br/saiba-o-que-e-a-pororoca/. Acesso em: 09 de abril de 2019. 

[Adaptado] 

 

11. De acordo com o texto, o fenômeno da pororoca é caracterizado p ela formação de 

A) pequenas ondas a partir do encontro das águas do rio e do lago.  

B) pequenas ondas a partir do encontro das águas do rio e do mar.  

C) grandes ondas a partir do encontro das águas do rio e do mar.  

D) grandes ondas a partir do encontro das águas do rio e do lago. 
 

12. Segundo o texto, pode-se prever a formação da pororoca com até 

A) 4h de antecedência. 

B) 1h de antecedência. 

C) 3h de antecedência. 

D) 2h de antecedência. 
 

13. Na região Amazônica, a elevação de água provocada pela pororoca che ga à altura de 6 

metros e a uma velocidade média de 

A) 30 quilômetros por hora. 

B) 40 quilômetros por hora. 

C) 50 quilômetros por hora. 

D) 60 quilômetros por hora. 
 

14. Conforme o texto, durante o fenômeno da pororoca, acontecem campeonatos de surf em que 

o vencedor é aquele que 

A) percorre grande distância sobre as ondas.  

B) permanece mais tempo sobre a onda. 

C) realiza manobras mais arriscadas sobre a onda.  

D) consegue pegar a maior quantidade de ondas.  
 

 

O texto abaixo servirá de base para as questões 15 a 18.  
 

Qual foi a pior erupção de vulcão do mundo?  

Se a gente considerar como “pior” a erupção que matou mais gente, a trágica campeã foi a que 
ocorreu no vulcão Tambora, na ilha de Sumbawa, na Indonésia. Tal explosão ocorreu em 1915, 
causando a morte de 92 mil pessoas. Além de terrivelmente letal, o despertar do Tambora 
também foi superpotente: ele atingiu nível 7 no índice de explosividade vulcânica, uma escala 
que mede a intensidade das erupções e varia entre 0 e 8. Vale destacar que consideramos o 
século XIX como aquele em que se concentraram algumas das piores erupções de todos os 
tempos. A famosa explosão do Krakatoa, na Indonésia, fez 36 mil vítimas em 1883. A do vulcão 
Pelée, no comecinho do século XX, deixou 29 mil mortos carbonizados na ilha de M artinica, na 
América Central. Mais recentemente, em 1985, uma explosão relativamente pequena, a do vulcão 
Nevado Del Ruiz, na Colômbia, fez com que uma geleira derretesse e soterrasse o povoado de 
Armero, matando 23 mil pessoas. Um desastre considerável, sem dúvida, mas nada que se 
compare à explosão do Tambora.  

Disponível em: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-foi-a-pior-erupcao-de-vulcao-do-mundo/. Acesso em: 12 

abr. 2019. 

https://www.estudopratico.com.br/saiba-o-que-e-a-pororoca/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-foi-a-pior-erupcao-de-vulcao-do-mundo/
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15. A pior erupção vulcânica do mundo ocorreu na 

A) Colômbia. 

B) América Central. 

C) Indonésia. 

D) Venezuela. 

 

16. A explosão do vulcão Tambora foi tão potente que atingiu,  conforme o índice de 

explosividade vulcânica, 

A) o nível 6. 

B) o nível 7. 

C) o nível 8. 

D) o nível 9. 

 

17. Com base no texto, o derretimento de uma geleira e o soterramento do povoado de Armero 

foi provocado pelo vulcão 

A) Tambora. 

B) Nevado Del Ruiz. 

C) Pelée. 

D) Krakatoa. 

 

18. De acordo com o texto, o século em que mais se concentraram algumas das piores erupções 

de todos os tempos foi o 

A) XIX. 

B) XVII. 

C) XVII. 

D) XX. 

 

O texto abaixo servirá de base para as questões 19 e 20.  
 

Avalanches 

Uma avalanche é um fenômeno que ocorre numa montanha quando uma mas sa acumulada de 

neve, repentinamente, se movimenta de forma rápida e violenta e se precipita em direção ao 

vale. Esse fenômeno pode ser provocado de duas formas: por ação humana ou 

espontaneamente. As avalanches espontâneas produzem -se por acúmulo excessivo da neve ou 

por mudanças na condição da neve acumulada. Também podem ser desencadeadas pelo 

derretimento da neve por meio da radiação solar. As avalanches geradas por ação humana 

ocorrem, mais frequentemente, devido à produção de um som ou à passagem de u m esquiador. 

Para que não ocorra o risco de mortes e soterramentos, a orientação principal é evitar a 

realização de práticas de ski, caminhadas e snowmobile em vertentes muitos inclinadas ou em 

zonas de avalanche. 

Disponível em: https://avalanchesedeslizamentodeterra.weebly.com/. Acesso em: 18 abr. 2019. [Adaptado]  

 

19. Para o texto, o fenômeno da avalanche é a ocorrência de uma massa acumulada de neve, a 

qual se movimenta repentinamente e de forma rápida e violenta, em 

A) diversos locais. 

B) uma montanha.  

C) local plano. 

D) um vale. 

https://avalanchesedeslizamentodeterra.weebly.com/
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20. Para não ocorrer risco de mortes e soterramentos em vertentes muitos inclinadas ou em 

zonas de avalanche, a orientação principal é evitar 

A) derretimento manual da neve e caminhadas. 

B) abertura de estradas e de outras vias.  

C) práticas de ski, caminhadas e snowmobile.  

D) construção de estações de ski, snowmobile e corrida. 

 

 


