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AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
este CADERNO DE PROVAS contém, 10(dez) questões de Português, 10

(dez) questões de Matemática, e 30 (trinta) questões Específicas para o
cargo de FISCAL DO MEIO AMBIENTE, sem repetição ou falha.

b)
1(um) CARTÃO RESPOSTA.
2.
Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de
inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO RESPOSTA. Caso contrário,
notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.
3.
Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO
RESPOSTA, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul.
4.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR
ou MANCHAR.
5.
SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública o candidato que:
a)
Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de
calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou
fontes de consultas de qualquer espécie.
b)
Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO
DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA.
c)
Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA
quando terminar o tempo estabelecido.
d)
Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA.
6.
O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após
1(uma) hora contada a partir do efetivo início.
7.
O CADERNO DE PROVAS não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer
momento.
8.
Quando terminar, entregue ao fiscal, sob pena de eliminação, o CADERNO DE
PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.
9.
O tempo disponível para realização desta prova é de 4(quatro) horas, estando
compreendido, neste período, o preenchimento do CARTÃO RESPOSTA.
10. As questões desta Avaliação estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a sua
realização no endereço eletrônico: www.faepesul.org.br/concursos.

Boa Prova!

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL
Setembro/2014
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Língua Portuguesa

Texto para as questões 1 e 2:

Não despertemos os leitores
Os leitores são, por natureza, dorminhocos. Gostam de ler dormindo. Autor que
os queira conservar não deve ministrar-lhes o mínimo susto. Apenas as eternas frases
feitas.
"A vida é um fardo" - isto, por exemplo, pode-se repetir sempre. E acrescentar
impunemente: "disse Bias". Bias não faz mal a ninguém, como aliás os outros seis
sábios da Grécia, pois todos os sete, como há vinte séculos já se queixava Plutarco,
eram uns verdadeiros chatos. Isto para ele, Plutarco. Mas, para o grego comum da
época, deviam ser a delícia e a tábua de salvação das conversas.
Pois não é mesmo tão bom falar e pensar sem esforço? O lugar-comum é a base da
sociedade, a sua política, a sua filosofia, a segurança das instituições. Ninguém é
levado a sério com ideias originais.
Já não é a primeira vez, por exemplo, que um figurão qualquer declara em entrevista:
"O Brasil não fugirá ao seu destino histórico!" O êxito da tirada, a julgar pelo destaque
que lhe dá a imprensa, é sempre infalível, embora o leitor semi-desperto possa
desconfiar que isso não quer dizer coisa alguma, pois nada foge mesmo ao seu destino
histórico, seja um Império que desaba ou uma barata esmagada. (Mário Quintana)
1. De acordo com o texto, Mário Quintana está sendo irônico com os leitores. Essa
ironia, entretanto, está destinada a que tipo de leitores?
A) Leitores desinteressados.
B) Leitores atentos e críticos.
C) Leitores da filosofia grega.
D) Leitores da política brasileira.
E) Leitores ainda não alfabetizados.
2. Mário Quintana declara que "o lugar-comum é a base da sociedade".
Considerando o contexto em questão, isso significa que:
A) a imprensa é sempre infalível na construção da sociedade.
B) uma sociedade necessita de bons lugares para a prática da leitura.
C) a base de toda sociedade é ter um espaço de lazer comum à população.
D) ser uma sociedade comum é o mais importante na busca da cidadania.
E) originalidade e criatividade não são importantes na sociedade.

4

Questão 3:

(www.google.com.br)
A charge acima chama atenção para um dos grandes problemas do mundo
contemporâneo. Identifique-o:
A) Chuva ácida.
B) Brincadeiras infantis.
C) Escassez de água.
D) Falta de água no deserto.
E) Consciência florestal.
4. Entre as opções abaixo, somente uma completa corretamente as lacunas
apresentadas a seguir. Assinale-a:
Depois de terem sido acolhidos pela assistência social, os ...................... decidiram
..................... seus direitos. E, para isso, iniciaram um grande ........................ pelas
ruas centrais da cidade.
A) mindigos / reinvidicar / rebuliço
B) mendigos / reivindicar / rebuliço
C) mindigos / reivindicar / reboliço
D) mendingos / reinvindicar / rebuliço
E) mendigos / reinvindicar / reboliço
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Texto para as questões 5 e 6:
SINAIS DA TERRA

O aquecimento global pode parecer demasiado remoto para nos causar
preocupação, ou até mesmo incerto – talvez apenas uma projeção feita pelas mesmas
técnicas computacionais que muitas vezes não acertam nem a previsão do tempo da
semana que vem. Num dia gelado de inverno, poderíamos achar que alguns graus a
mais na temperatura não seria tão mau assim. E os alertas sobre as mudanças
climáticas súbitas podem parecer uma tática radical dos ambientalistas para nos
obrigar a abandonar nosso carro e o conforto do nosso estilo de vida.
Talvez essas idéias nos consolem. Contudo, a Terra de fato tem notícias
perturbadoras para nos dar. Do Alasca aos picos elevados dos Andes, o mundo está se
aquecendo – agora mesmo, e depressa. Em termos globais, a temperatura subiu 0,6° C
no último século, mas os lugares mais frios e remotos se aqueceram mais. O gelo está
derretendo; os rios, secando; e os litorais, sofrendo erosão, ameaçando a vida de
muitas comunidades. A flora e a fauna também estão sob pressão. Não se trata de
projeções, mas de fatos concretos. (...)
Há séculos derrubamos florestas e queimamos carvão, petróleo e gás, e
despejamos na atmosfera dióxido de carbono (gás carbônico) e outros gases que
aprisionam o calor mais rápido do que as plantas e os oceanos conseguem absorvê-lo.
(...) Na verdade, o que estamos fazendo é pôr mais cobertores em cima do nosso
planeta. (APPENSELLER, Tim. Sinais da Terra. National Geographic Brasil, setembro de
2004.)
5. Analisando os períodos seguintes, extraídos do texto acima, em qual deles a
classificação do sujeito corresponde ao que está afirmado? Assinale a resposta certa.
A) "outros gases que aprisionam o calor " - Sujeito indeterminado.
B) "derrubamos florestas e queimamos carvão, petróleo e gás" - Sujeito composto:
carvão, petróleo e gás.
C) "Num dia gelado de inverno (...)." - Sujeito simples: dia.
D) "o que estamos fazendo " - Sujeito oculto: nós.
E) "O aquecimento global pode parecer demasiado remoto" - Sujeito inexistente.
6. Observe a pontuação do período: "O gelo está derretendo; os rios, secando; e os
litorais, sofrendo erosão (...)". Sobre o uso das vírgulas, é correto afirmar:
A) separam, nesse caso, sujeitos diferentes.
B) estão empregadas para evitar a repetição do verbo "estar".
C) são empregadas para confirmar uma sequência gradativa das ações verbais.
D) têm emprego exclusivamente estilístico nesse período.
E) são usadas para ressaltar a gravidade dos sinais da Terra.
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7. No período “Nunca abandonou seus ideais, tanto que orgulhosamente conseguiu
concretizá-los.”, a oração grifada traduz:
A) proporção.
B) concessão.
C) comparação.
D) condição.
E) consequência.
8. Está correto o emprego do acento indicativo de crase no seguinte período:
A) Por que tudo isso, se dediquei à você parte de minha vida?
B) Em nossas últimas conversas, não se referiu à nenhum dos boatos sobre sua
vida particular.
C) Saímos à tarde, ainda com tempo de fazer compras no mercado público.
D) De 10 à 18 , as lojas abrirão também no período noturno.
E) Retornar à São Paulo foi um grande sacrifício para toda a família de nordestinos.
9. A única frase em que a Sintaxe de Regência Verbal encontra-se em consonância
com as regras da língua culta é:
A) Estas são ações governamentais que, em sua maioria, beneficia o bem público.
B) Os Estado Unidos enviou novos tropas ao Afeganistão hoje pela manhã.
C) O interesse e a motivação pela nova carreira explica as suas mais novas
conquistas.
D) Ouviram-se os últimos comentários e pesquisas sobre a corrida presidencial.
E) Foi a presença desses profissionais que deixaram mais claro as regras do
concurso.
10. Tanto na escrita quanto na oralidade, são frequentes os Vícios de Linguagem. Em
qual das frases abaixo, encontramos um exemplo de Ambiguidade?
A) "Crianças que recebem leite materno frequentemente são mais sadias."
B) "A sobremesa era um verdadeiro manjar dos deuses."
C) "Quem ama o feio, bonito lhe parece."
D) "No horizonte, o céu se pondo lembrava uma grande fornalha."
E) "Naquele momento, o jogo foi paralisado, pois a bola saiu para fora.
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Matemática

11. A quantidade de divisores inteiros do máximo divisor comum de 24 e 72 é:
A) 16.

B) 8 .

C) 6.

D) 4.

12. O valor da expressão
pertence ao conjunto dos números:

E) 10.

é um número que

A) naturais.
B) irracionais.
C) inteiros não negativos.
D) racionais.
E) inteiros não positivos.
13. Considere as afirmações:
(
(
(

) o mínimo múltiplo comum entre os números 16 e 18 é 144.
) o máximo divisor comum entre os números 12 e 15 é 3.
)

(

)

Assinale a alternativa CORRETA:
A) V – V – V – V.
B) V – V – V – F.
C) V – F – V – F.
D) F – F – V – F.
E) V – V – F – V.
14. Na universidade “Formamos Bem”, nos cursos de engenharia

dos acadêmicos

são do sexo masculino. Sabendo que existem 1800 acadêmicos e que

dos

acadêmicos do sexo feminino são calouros, determine o número de acadêmicos
calouros do sexo feminino.
A) 205.

B) 315 .

C) 63.

D) 45.
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E) 40.

15. Se

é a área de um quadrado de lado igual a 9, então

A) 3

3
C) 2
D) 12
E) 9.
B)

é igual a:

.
.
.
.

16. Determine a área e o perímetro de um retângulo, sabendo que o comprimento
mede
e que a largura mede
do comprimento. (Lembre-se que perímetro
de uma figura plana é a soma da medida de todos os seus lados).
A) 135 cm² e 48 cm.
B) 48 cm² e 48 cm.
C) 135 cm² e 24 cm.
D) 150 cm² e 48 cm.
E) 150 cm² e 24 cm.
17. A Família “Souza” residente da pacata cidade “Tudo tranquilo”, partiram de
viagem rumo à cidade “O agito é aqui”. Na ida a uma velocidade média de
,
a viagem teve uma duração de
horas. Na volta para casa, com mais pressa,
quanto tempo durou a viagem se a velocidade média foi de
?
A)
B)
C)
D)
E)

.
.
.
.
.

18. Na fábrica de moletons “Aquece muito”, 13 máquinas trabalhando 6 horas por
dia, durante 20 dias produzem 2400 moletons. Durante o inverno, a forte demanda,
obriga a fábrica a funcionar 10 horas por dia mantendo a mesma quantidade de
máquinas. Sendo assim, em 15 dias a fábrica produz quantos moletons?
A) 2400 moletons.
B) 3000 moletons.
C) 2500 moletons.
D) 2800 moletons.
E) 3200 moletons.
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19. Analise as afirmações:
(

) 30% de 70% é 21%.

(

) A terça parte de 3 é 3 .

(

)

19

=1-

18

, para todo

real.

Assinale a alternativa CORRETA:
A) F – F – V.
B) V – F – V.
C) V – F – F.
D) V – V – F.
E) F – F – F.

20. A fração geratriz da dízima periódica
A)

.

B)
C)
D)
E)

é:

.
.
.
.
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Específicas:
21. Podemos afirmar que impacto ambiental:
A) É a modificação identificável e não mensurável, sempre benéfica, das condições
ambientais de referência.
B) É a modificação identificável e não mensurável, benéfica ou adversa, das
condições ambientais de referência.
C) É a modificação identificável e mensurável, sempre adversas, as condições
ambientais de referência.
D) É a modificação identificável e mensurável, sempre benéfica, das condições
ambientais de referência.
E) É a modificação identificável e mensurável, benéfica ou adversa das condições
ambientais de referência.
22. A declaração sobre o meio ambiente humano foi aprovada ao final da
Conferência de:
A) Estocolmo – 1972.
B) Rio de Janeiro – 1992.
C) Kyoto -1997.
D) Copenhague – 2009.
E) Rio de Janeiro – 1994.
23. Pode-se afirmar que medidas mitigatórias são ações destinadas a:
A) Reintroduzir espécies exóticas em áreas protegidas.
B) Corrigir ou minimizar impactos ambientais negativos.
C) Aumentar o potencial ambiental de um ecossistema.
D) Controlar a poluição através de dados meteorológicos.
E) Reintroduzir espécies nativas em áreas protegidas.
24. Conforme a legislação relativa ao Licenciamento Ambiental a modalidade de
licenciamento que possibilita o início de implantação de um empreendimento é:
A) Licença de Operação – LO.
B) Licença Prévia – LP.
C) Licença de Instalação – LI .
D) Licença de Conservação – LC.
E) Licença de Urgência – LU.
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25. Para tratar efluentes utilizamos os seguintes processos físicos:
A) Gradeamento, sedimentação, filtração e aerobiose.
B) Sedimentação, filtração, flotação e anaerobiose.
C) Sedimentação, filtração, flotação e aerobiose.
D) Gradeamento, sedimentação, filtração e flotação.
E) Sedimentação, filtração, flotação e anaerobiose e gradeamento.
26. O aquecimento global aumenta quando utiliza-se os gases:
A) Dióxido de carbono (CO2), Ácido nitroso (HNO2), Óxido nitroso (N2O).
B) Ácido nitroso (HNO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O).
C) Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O).
D) Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), Ácido nitroso (HNO2).
E) Dióxido de carbono (CO2), Ácido nitroso (HNO2), Óxido nitroso (N2O) e Ácido
nitroso (HNO2).
27. As principais energias limpas são:
A) Energia eólica, energia solar, energia de biomassa e energia das marés.
B) Energia eólica, energia a carvão, energia de biomassa e energia das marés.
C) Energia eólica, energia solar, energia a carvão e energia das marés.
D) Energia a carvão, energia solar, energia de biomassa e energia das marés.
E) Energia eólica, energia de biomassa, energia das marés e energias filtradas.
28. Quanto ao controle da poluição do ar, o equipamento denominado ciclone é
recomendado para controlar:
A) Gases quentes.
B) Fumaça.
C) Particulados.
D) Gases.
E) Sedimentos.
29. São equipamentos utilizados no controle da poluição atmosférica:
A) Aerador, torre de absorção, ciclone e filtro de manga.
B) Aerador, ciclone, torre de absorção e lavador de gases.
C) Filtro de manga, aerador, torre de absorção e lavador de gases.
D) Filtro de manga, torre de absorção, lavador de gases e ciclone.
E) Nenhuma das alternativas.
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30. A capacidade de autodepuração de um corpo d´agua receptor de efluentes está
relacionada com:
A) Nenhuma das alternativas.
B) A legislação e a composição do efluente e a transparência do corpo receptor.
C) A legislação e a vazão do efluente o volume do corpo receptor.
D) A vazão e a composição do efluente e a transparência do corpo receptor.
E) A vazão e a composição do efluente e o volume do corpo receptor.
31. Nas questões relacionadas à drenagem urbana e enchentes, é CORRETO afirmar:
A) As cheias decorrem dos dias de intensidade solar máxima.
B) Nos projetos de drenagem urbana, deve-se considerar a topografia do local e a
bacia de contribuição do trecho, mediante a cor da intensidade solar.
C) As cheias decorrem dos dias de intensidade solar amena.
D) A pluviosidade da região é considerada apenas nas regiões de vale.
E) Nos projetos de drenagem urbana, deve-se considerar a ocupação do solo.
32. A Resolução publicada pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA),
com referência à classificação dos corpos de água é a:
A) Resolução nº. 312/2008.
B) Resolução nº. 552/2004.
C) Resolução nº. 308/2007.
D) Resolução nº. 357/2005.
E) Resolução nº. 313/2009.
33. Assinale a alternativa CORRETA:
A) Atualmente não há legislação que institua o licenciamento ambiental no estado
de Santa Catarina.
B) Uma empresa com potencial poluidor alto deve primeiramente encaminhar ao
órgão competente o licenciamento ambiental de sua atividade anterior a sua
instalação e operação.
C) As atividades potencialmente poluidoras poderão instalar-se em qualquer local,
sem consulta aos órgãos competentes, seja da esfera municipal, estadual ou
federal.
D) É permitido o lançamento de águas pluviais na rede coletora de esgoto
sanitário no Sistema Separador Absoluto.
E) Uma empresa com potencial poluidor alto não deve encaminhar ao órgão
competente o licenciamento ambiental anterior a sua instalação e operação de
suas atividades.
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34. É CORRETO afirmar que para quem produz Resíduos de Serviço de Saúde:
A) Deve atender à legislação pertinente, apresentando o Plano de Gerenciamento
de Resíduos de Serviço de Saúde, de acordo com a RDC 306, 2004 e Resolução
CONAMA 358, 2005.
B) Adaptar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde as
condições locais.
C) Como o empreendimento é na área de saúde, não há a necessidade de atender
à RDC 50, 2002.
D) O atendimento à legislação é opcional para elaboração e avaliação de projetos
físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.
E) O empreendimento pode iniciar as atividades antes da autorização dos órgãos
competentes.
35. O parque ecológico do município de Forquilhinha obteve apoio para o seu
desenvolvimento, graças a um convênio firmado com:
A) Itália.
B) Alemanha.
C) Japão.
D) Suíça.
E) Estados Unidos.
36. A maior usina solar do Brasil foi construída no município de:
A) Salvador – BA.
B) Campinas – SP.
C) Rio de Janeiro – RJ.
D) Fortaleza – CE.
E) Tubarão – SC.
37. Dentre as atribuições conferidas ao cargo de fiscal ambiental municipal, a
principal é:
A) Vistoriar e fiscalizar as atividades potencialmente poluidoras com finalidade de
emissão e controle dos Alvarás de localização e funcionamento.
B) Vistoriar e fiscalizar as atividades potencialmente poluidoras com finalidade de
emissão de licenças ambientais de instalação.
C) Vistoriar e fiscalizar as atividades potencialmente poluidoras com finalidade de
multar os empreendedores que estão com impostos atrasados.
D) Vistoriar e fiscalizar as atividades potencialmente poluidoras com finalidade de
emissão de licenças ambientais de operação.
E) Vistoriar e fiscalizar as atividades potencialmente poluidoras dando suporte
técnico a Fatma.
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38. De acordo com a Lei nº 9.985/2000, que diferencia recuperação de restauração,
pode-se afirmar que:
A) restauração é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre
degradada a uma condição não degradada, idêntica à sua condição original.
B) recuperação é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre
degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua
condição original.
C) recuperação é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre
degradada o mais próximo possível da sua condição original.
D) restauração é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre
degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua
condição original.
E) recuperação é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre
degradada a uma condição não degradada, idêntica à sua condição original.
39. De acordo com a Lei nº 12.305/2010 a ordem CORRETA para a gestão e
gerenciamento de resíduos sólidos é:
A) reciclagem, redução, reutilização, disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos, tratamento dos resíduos sólidos e não geração.
B) tratamento dos resíduos sólidos, redução, reutilização, não geração, reciclagem
e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
C) reutilização, não geração, redução, disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos, tratamento dos resíduos sólidos e reciclagem.
D) não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos
e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
E) tratamento dos resíduos sólidos, não geração, reutilização, reciclagem, redução
e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
40. Sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR), podemos dizer que é:
A) Registro eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem por
finalidade integrar as informações referentes à situação de pagamento de
impostos e multas ambientais.
B) Registro eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem por
finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação das
atividades desenvolvidas na propriedade que podem gerar impacto ambiental.
C) Registro eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem por
finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação das Áreas
de Preservação Permanente - APP, das áreas de Reserva Legal, das florestas e
dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas
consolidadas das propriedades e posses rurais do país.

15

D) Registro eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem por
finalidade registrar as informações referentes à população de plantas e animais
com perigo de extinção na propriedade.
E) Registro eletrônico, não obrigatório para imóveis rurais, que tem por finalidade
integrar as informações ambientais referentes à situação das atividades
desenvolvidas na propriedade que podem gerar impacto ambiental.
41. Os Programas de Regularização Ambiental – PRA e de Apoio e Incentivo à
Preservação e Recuperação do Meio Ambiente, ambos definidos pela Lei nº
12.651/12 possuem os seguintes benefícios:
A) Possibilidade de regularização das APP e/ou Reserva Legal, Suspensão de
sanções, Obtenção de crédito agrícola, Contratação do seguro agrícola, Isenção
das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito,
Linhas de financiamento e Isenção de impostos para os principais insumos e
equipamentos.
B) Possibilidade de regularização das APP e/ou Reserva Legal, Suspensão de
sanções, Obtenção de crédito agrícola, Contratação do seguro agrícola,
Dedução das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso
restrito, Linhas de financiamento e Isenção de impostos para os principais
insumos e equipamentos.
C) Regularização das APP e/ou Reserva Legal, Suspensão de sanções, Obtenção de
crédito agrícola, Contratação do seguro agrícola, Dedução das Áreas de
Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito, Linhas de
financiamento e Isenção de impostos para os principais insumos e
equipamentos.
D) Possibilidade de regularização das APP e/ou Reserva Legal, Suspensão de
sanções, Obtenção de crédito agrícola, Contratação do seguro agrícola,
Dedução das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso
restrito, Linhas de financiamento e Isenção de impostos para os principais
eletrodomésticos necessários a residência rural.
E) Regularização das APP e/ou Reserva Legal, Suspensão de sanções, Obtenção de
crédito agrícola a taxa zero, Contratação do seguro agrícola, Dedução das Áreas
de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito, Linhas de
financiamento e Isenção de impostos para os principais insumos e
equipamentos.
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42. A Constituição Federal de 1988 descreve que são bens da União dentre outros:
A) o mar territorial, as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros
países; as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras.
B) os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica do pré-sal.
C) as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias
marítimas; os terrenos de marinha e seus acrescidos; os recursos naturais da
plataforma continental e da zona econômica exclusiva.
D) os terrenos de marinha e seus acrescidos, os recursos naturais da plataforma
continental e da zona econômica do pré-sal, o mar territorial, as ilhas fluviais e
lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas e todas as
ilhas oceânicas e as costeiras.
E) os potenciais de energia hidráulica; os recursos minerais, inclusive os do pré-sal;
o subsolo; as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e préhistóricos; as terras ocupadas pelos índios e por entidades públicas.
43. De acordo com a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, poderá gerir unidade de
conservação a OSCIP que preencha os seguintes requisitos:
A) tenha dentro do seu quadro de pessoal no mínimo um engenheiro ambiental e
um técnico ambiental.
B) tenha dentre seus objetivos institucionais a proteção do meio ambiente ou a
promoção do desenvolvimento sustentável;
C) comprove a realização de atividades de proteção do meio ambiente ou
desenvolvimento sustentável, preferencialmente na unidade de conservação
ou no mesmo bioma.
D) tenha dentre seus objetivos institucionais a proteção do meio ambiente ou a
promoção do desenvolvimento sustentável; e comprove a realização de
atividades de proteção do meio ambiente ou desenvolvimento sustentável,
preferencialmente na unidade de conservação ou no mesmo bioma.
E) tenha dentre seus objetivos institucionais a proteção do meio ambiente ou a
promoção do desenvolvimento socioeconômico regional;
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44. O Decreto Nº 1.171, de 22 de junho de 1994 aprova Código de Ética Profissional
do Servidor Público, o documento diz que a pena aplicável ao servidor público pela
Comissão de Ética é:
A) de censura e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por
todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.
B) de censura e de multa pelos danos causados à Administração Pública sendo que
sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus
integrantes, com ciência do faltoso.
C) de censura ou de multa pelos danos causados à Administração Pública ou ainda
de suspensão administrativa, a critério da Comissão de Ética, havendo apenas a
obrigatoriedade da ciência do faltoso.
D) de censura ou de multa pelos danos causados à Administração Pública ou ainda
de suspensão administrativa, a critério da Comissão de Ética, não havendo a
obrigatoriedade da ciência do faltoso, sendo o mesmo considerado revel.
E) de censura e sua fundamentação não deverá constar do respectivo parecer,
havendo apenas a obrigatoriedade da ciência do faltoso.
45. A Resolução CONSEMA nº 14/2012 diz respeito a:
A) Listagem das atividades consideradas sem potencial de degradação ambiental
para fins do exercício da competência do licenciamento ambiental municipal.
B) Listagem das áreas municipais urbanas que são proibidas de construção civil
pelo possível risco de poluição.
C) Listagem das atividades consideradas potencialmente causadoras de
degradação ambiental de impacto local para fins do exercício da competência
do licenciamento ambiental municipal.
D) Listagem das áreas municipais urbanas que não são proibidas para construção
civil, por não causarem risco de poluição.
E) Regulamentação do licenciamento ambiental municipal.
46. Sobre o monitoramento ambiental pode se afirmar que:
A) desconsidera a detecção de não conformidades.
B) é dispensado na fase de operação de empreendimentos modificadores do meio
ambiente.
C) é raramente contemplado nos Planos Básicos Ambientais.
D) desconsidera os aspectos socioeconômicos.
E) pode utilizar indicadores ambientais.
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47. É CORRETO afirmar que o diagnóstico ambiental:
A) representa a fase final da elaboração de um instrumento de avaliação de
impacto ambiental.
B) é necessário para a formulação do prognóstico.
C) é elaborado por meio de um levantamento de dados e informações sobre os
componentes do meio físico, mas despreza os dados e informações sobre os
componentes do meio biótico e socioeconômico.
D) deve desconsiderar os resultados obtidos de entrevistas e questionários.
E) Nenhumas das alternativas anteriores.
48. Em relação ao Geoprocessamento é CORRETO afirmar:
A) deve ser utilizado prioritariamente na realização de inventários florestais, pois
permite a quantificação da cobertura de vegetação nativa e exótica, por meio
da classificação de texturas e cores apresentadas nas imagens.
B) atende de forma incipiente as tarefas típicas do gestor ambiental, pois existe a
necessidade da utilização de equipamentos de informática de difícil aquisição
no mercado de computadores no brasil.
C) possui utilidade irrelevante na quantificação de áreas degradadas numa bacia
hidrográfica.
D) o geoprocessamento pode ser conceituado como um sistema que utiliza a
informática, possuidor de ferramentas para a transformação, manipulação,
visualização, armazenamento e modelagem de dados georreferenciados,
direcionados para a produção de dados e informações úteis à gestão ambiental.
E) é considerado um instrumento da política nacional de meio ambiente.
49. O monitoramento ambiental avalia componentes do meio biótico, físico e
antrópico, diante disso, marque a alternativa relacionada a cada um desses fatores
respectivamente.
A) erosão, fatores meteorológicos, serviços de saúde.
B) concentração de protozoários, lixiviação, intemperismo de rochas.
C) presença de decompositores, relevo, taxa de analfabetismo.
D) assoreamento, presença de estalactites, interrupções no trânsito.
E) herpetofauna, acidez do solo, concentração de coliformes fecais nas águas de
um rio.
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50. Sobre medidas mitigadoras de impacto ambiental negativo pode-se afirmar que:
A) uma medida mitigadora de impacto ambiental negativo proveniente da
operação de uma indústria automobilística pode diminuir os efeitos danosos
sobre o meio ambiente, mas não a anulação de um determinado efeito.
B) a implantação de sinalização rodoviária horizontal e vertical, de acordo com as
normas regulamentares, é considerada uma medida maximizadora de impacto
ambiental positivo.
C) o plantio de grama em taludes desnudos e a contratação de mão de obra no
local de um hipotético empreendimento são considerados, respectivamente,
medida maximizadora de impacto ambiental positivo e mitigadora de impacto
ambiental negativo.
D) a implantação de dispositivos de drenagem de águas pluviais pode ser
considerada uma medida mitigadora de impacto ambiental negativo quando da
implantação de rodovias, no entanto, para a fase de operação, esta medida é
considerada inócua.
E) o plantio de arbustos e árvores, de várias dimensões, que pode funcionar como
uma barreira de segurança, com intuito de diminuir os riscos de danos à saúde
dos ocupantes de veículos desgovernados nas margens das rodovias, pode ser
considerado uma medida mitigadora de impacto ambiental negativo.
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