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dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal para ele tomar as providências necessárias. Caso não seja atendido
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recinto de Prova, entregue o Cartão-Resposta ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1
O "cidadão de bem", os Direitos Humanos e a opinião pública
É comum que a opinião pública adote, conforme o quadro social, determinados posicionamentos que predominam
nos populares. Trata-se de uma uniformização de discursos, um consenso entre a maioria dos cidadãos sobre certo
assunto. É evidente que o discurso não é sempre correto. O número de pessoas que fala a mesma coisa não é capaz de
alterar o mundo dos fatos. Em outras palavras, quantidade não é qualidade.
No entanto, desde os primórdios, a intelectualidade gosta de nadar contra a maré. Dizer o contrário do que a maioria
da população diz e acredita já deu causa a diversas descobertas, hoje consensos: antes de Galileu Galilei, a opin ião
pública acreditava que a Terra era plana; antes de Copérnico, era a Terra o centro do Universo. Isso não significa,
todavia, que adotar posições antagônicas à opinião pública o tornará um descobridor, um visionário. Há muitas coisas
em que a opinião pública está correta. [...]
Cada dia mais há publicações irônicas acerca do chamado "cidadão de bem", questionando a diferenciação desse com
relação ao marginal. Há muito tempo o conceito de criminoso nato foi abandonado. Não há traços físicos de pessoas
tendentes ao cometimento de delitos. Ademais, qualquer indivíduo está sujeito ao cometimento de práticas
delituosas, uma vez que os dispositivos penais nem sempre refletem o sentimento coletivo ou mesmo individual do
que é, de fato, uma grave transgressão.
Não se pode desconsiderar, todavia, que a prática criminosa reiterada deriva de desvios de conduta decorrentes de
uma formação moral frágil, ou da simples ausência dela. Em uma sociedade, há quem não tenha coragem de subtrair
um alfinete, enquanto outros estão dispostos a matar se for preciso ("necessidade" essa não tão latente quanto possa
parecer).
João trabalha há 30 anos em uma empresa de vigilância. Exerce uma carga horária de 8 horas, de segunda a sexta feira, com uma remuneração um pouco superior a 1 salário mínimo e meio. Já foi assaltado 12 vezes e teve um filho
morto em um assalto a mão armada. Pedro, por sua vez, não exerce função remunerada regular. Tem extensa ficha
criminal, sobrevive com pequenos bicos e roubos a mão armada. Um deles sai à noite do trabalho temendo os altos
índices de violência na cidade em que mora; o outro, é grande colaborador para os índices apontados. É fácil
perceber que a arma nas mãos de um deles seria um exclusivo meio de defesa, para o outro, um objeto para práticas
delituosas.
O disposto a cometer crimes, provavelmente, não se importará de transgredir outra lei penal: adquirirá ilegalmente
uma arma também. Mas quem gostaria de tê-la como meio de defesa respeita as normas impostas pelo Estado e fica à
mercê da criminalidade e da ineficaz segurança pública. Entre João e Pedro não é difícil visualizar qual é
considerado "cidadão de bem" e qual não é.
Se a opinião pública encabeça, atualmente, um movimento cada vez mais punitivista, é porque se cansou de ficar à
deriva, entre um Estado que não o protege (e não o deixa se defender) e uma criminalidade que cresce de forma
exponencial. Ainda assim, toda vez que João liga a televisão, ouve ONGs de Direitos Humanos afirmando que os
presídios estão superlotados; que é preciso desencarcerar; que os apenados sofrem com a opressão do Estado; que
prisão não resolve, porque não cumpre sua finalidade ressocializadora.
É evidente que o indivíduo vê-se exausto de "ver prosperar a desonra, de ver crescer a injustiça" e demoniza os
Direitos Humanos. Não que os Direitos Humanos em si sejam algo negativo, mas as instituições que os representam
atualmente têm deturpado as suas finalidades. Há que se reconhecer o benefício histórico do movimento, sobretudo
quando, em tempos sombrios, o Estado se excedia em face do indivíduo. Mas é preciso ponderação.
Os indivíduos devem deixar de transgredir por princípios morais, mas também por temer as consequências de seus
atos. Se a educação não resolveu, o desvio precisa ser coibido. É preciso prevenção, mas também repressão. Por isso,
a teoria não pode, jamais, desconsiderar a prática. Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto
com quem é compelido a seguir os padrões morais e legais impostos pela vida em sociedade. E talvez o "cidadão de
bem" não esteja tão errado assim...
Hyago de Souza Otto. Disponível em: https://hyagootto.jusbrasil.com.br/artigos/421032742/o -cidadao-de-bem-os-direitoshumanos-e-a-opiniao-publica?ref=topic_feed. Acesso em: 29/01/2019. Adaptado.

01. Com o Texto 1, seu autor pretende, principalmente:
A) criticar as instituições que defendem os Direitos Humanos.
B) questionar a legitimidade da chamada ‘opinião pública’.
C) apresentar argumentos para defender um ponto de vista.
D) explicar, com exemplos, o conceito de ‘cidadão de bem’.
E) esclarecer a diferença entre o cidadão de bem e o marginal.
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02. Encontramos, no Texto 1, a defesa de que
A) não há, de fato, muita diferença entre o cidadão de bem e o marginal.
B) o Estado deve atuar de modo mais repressivo no combate ao crime.
C) somente a educação é capaz de evitar a prática criminosa reiterada.
D) todos os cidadãos de bem respeitam as normas impostas pelo Estado.
E) a opinião pública não deveria encabeçar um movimento tão punitivista.

03. Acerca de elementos relacionadores presentes no Texto 1, analise as afirmações abaixo.
1.

2.

3.

4.

A expressão destacada no trecho “O número de pessoas que fala a mesma coisa não é capaz de alterar o mundo
dos fatos. Em outras palavras, quantidade não é qualidade.” (1º §), indica que o autor pretendeu fazer uma
reformulação em seu discurso, para deixar as ideias mais claras para seu interlocutor.
No trecho: “Cada dia mais há publicações irônicas acerca do chamado "cidadão de bem", questionando a
diferenciação desse com relação ao marginal.” (3º §), o leitor deve compreender que o termo destacado faz
referência à expressão “cidadão de bem”.
Releia: “Não há traços físicos de pessoas tendentes ao cometimento de delitos. Ademais, qualquer indivíduo
está sujeito ao cometimento de práticas delituosas” (3º §). Com o termo em destaque, o autor sinaliza sua
intenção de acrescentar novas informações ao seu texto.
No trecho: “Se a opinião pública encabeça, atualmente, um movimento cada vez mais punitivista, é porque se
cansou de ficar à deriva, entre um Estado que não o protege [...]” (7º §), o referente do pronome destacado,
embora não explícito, pode ser recuperado pelo leitor, que relaciona esse pronome a “indivíduo”, “cidadão”,
contidos na ideia de “opinião pública”.

Estão CORRETAS:
A) 1, 2 e 3, apenas.
B) 1, 2 e 4, apenas.
C) 1, 3 e 4, apenas.

D) 2, 3 e 4, apenas.
E) 1, 2, 3 e 4.

04. Considerando a propriedade textual da coerência, assinale a alternativa CORRETA.
A) No trecho: “Pedro, por sua vez, não exerce função remunerada regular. Tem extensa ficha criminal, sobrevive com
pequenos bicos e roubos a mão armada.” (5º §), a elipse dos sujeitos das formas verbais destacadas não prejudica a
coerência do enunciado, pois esses sujeitos são claramente recuperados pelo leitor do texto.
B) A coerência do Texto 1 é localmente prejudicada com a elaboração do 5º parágrafo, em que o autor apresenta ao leitor os
casos de João e Pedro, mas não fornece informações suficientes sobre esses personagens, para que o leitor compreenda de
quem se tratam.
C) No trecho: “O disposto a cometer crimes, provavelmente, não se importará de transgredir outra lei penal: adquirirá
ilegalmente uma arma também.” (6º §), verifica-se incompletude de informações e incoerência, pois o autor não revela
ao leitor a que ‘outra lei’ está fazendo referência.
D) Para garantir a coerência do trecho: “Não que os Direitos Humanos em si sejam algo negativo, mas as instituições que os
representam atualmente têm deturpado as suas finalidades.” (8º §), o leitor deve compreender o segmento destacado
como “as finalidades das instituições que os representam”.
E) A incoerência do trecho: “Se a educação não resolveu, o desvio precisa ser coibido.” (9º §) se dá porque o autor não
esclarece para o leitor de qual desvio se trata, o que gera certa dificuldade na compreensão textual.

05. Assinale a alternativa em que há equivalência semântica entre os termos destacados nos enunciados e aqueles
termos que se apresentam entre parênteses.
A) É comum que a opinião pública adote (rechace), conforme o quadro social, determinados posicionamentos que
predominam nos populares.
B) No entanto, desde os primórdios, a intelectualidade (cognição) gosta de nadar contra a maré.
C) Isso não significa, todavia, que adotar posições antagônicas à opinião pública o tornará um descobridor, um visionário
(reacionário).
D) Não há traços físicos de pessoas tendentes (renitentes) ao cometimento de delitos.
E) Se a opinião pública encabeça (lidera), atualmente, um movimento cada vez mais punitivista, é porque se cansou de ficar
à deriva.
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06. Acerca dos processos de coordenação e subordinação, analise as proposições a seguir.
1.
2.
3.

4.

No trecho: “É evidente que o discurso não é sempre correto.”, uma oração subordinada desempenha a função de
sujeito da expressão “é evidente”, introdutora do enunciado.
No trecho: “antes de Galileu Galilei, a opinião pública acreditava que a Terra era plana;”, o complemento da
forma verbal destacada está organizado na forma de uma oração subordinada.
A oração coordenada colocada no final do trecho: “Há que se reconhecer o benefício histórico do movimento,
sobretudo quando, em tempos sombrios, o Estado se excedia em face do indivíduo. Mas é preciso ponderação.”
realça a oposição que o autor pretende estabelecer entre as ideias apresentadas.
No trecho: “Se a educação não resolveu, o desvio precisa ser coibido.”, o autor emprega a coordenação para
interligar as duas orações que compõem o enunciado.

Estão CORRETAS:
A) 1, 2 e 3, apenas.
B) 1, 2 e 4, apenas.
C) 1, 3 e 4, apenas.
D) 2, 3 e 4, apenas.
E) 1, 2, 3 e 4.

07. Releia o seguinte trecho do Texto 1: “O número de pessoas que fala a mesma coisa não é capaz de alterar o mundo dos
fatos.”.
O segmento em destaque desempenha no enunciado uma função:
A) adverbial.

B) interjetiva.

C) substantiva.

D) adjetiva.

E) pronominal.

08. Observe o cumprimento das regras de regência no trecho: “Atacar a opinião pública sem analisar a sua
perspectiva é injusto com quem é compelido a seguir os padrões morais e legais impostos pela vida em soci edade.”
Assinale a alternativa em que as regras de regência foram igualmente cumpridas.
A) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem se vê obrigado de seguir os padrões morais e
legais impostos pela vida em sociedade.
B) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem opta por seguir os padrões morais e legais
impostos pela vida em sociedade.
C) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem decide a seguir os padrões morais e legais
impostos pela vida em sociedade.
D) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem prefere a seguir os padrões morais e legais
impostos pela vida em sociedade.
E) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem se submete em seguir os padrões morais e
legais impostos pela vida em sociedade.
TEXTO 2

Disponível em: http://www.metalurgicoscaxias.com.br/sou-da-paz-lanca-hoje-campanha-contra-liberacao-de-armas. Acesso em: 20/01/2019.

09. O Texto 2 tem a finalidade principal de levar o leitor a refletir sobre:
A) a defesa da saúde pública.
B) os perigos da automedicação.
C) o despreparo dos médicos cirurgiões.

D) o armamento da população civil.
E) a necessidade de mais segurança nos hospitais.
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10. O Texto 2 tem como público-alvo:
A) os profissionais da saúde.
B) os policiais militares.
C) os cidadãos comuns.

D) os médicos cirurgiões.
E) os membros do Congresso Nacional.
RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Entre 100 pessoas entrevistadas para uma vaga de estágio, constatou-se que dentre estas, 70 são fluentes em inglês,
45, fluentes em língua francesa, e 50, em língua alemã; 25 são fluentes tanto em inglês quanto em francês; 5 tanto em
alemão quanto em francês, e 45, em inglês e em alemão. Com base nesses dados, é CORRETO afirmar que
A) todas as entrevistadas são fluentes em alguma dessas três línguas (inglês, francês ou alemão).
B) nenhuma entrevistada é fluente em alguma dessas três línguas (inglês, francês ou alemão).
C) a quantidade de entrevistadas que não é fluente em nenhuma ou que é fluente em todas as três línguas é menor ou igual a 15
pessoas.
D) a quantidade de entrevistadas que não é fluente em nenhuma ou que é fluente em todas as três línguas é maior que 15
pessoas.
E) se a entrevistada for fluente em inglês, ela será fluente em todas as três línguas.

12. Uma torneira defeituosa é tal que a quantidade de gotas pingando por vazamento dobra a cada dia. Se a torneira
vaza uma gota no primeiro dia, 2 gotas no segundo dia, 4 gotas no terceiro dia e assim por diante, sabendo que um
litro d’água possui, em média, 16.384 gotas, em quanto tempo a torneira terá vazado uma caixa d’água de 512
litros?
A) Mais de 20 dias
B) Menos de 10 dias
C) Não menos que um mês

D) Não menos que um ano
E) Em exatamente 10 dias

13. De uma estação rodoviária, parte um ônibus para a cidade A, a cada 10 dias; um ônibus para a cidade B a cada 12
dias, e um ônibus para a cidade C a cada 7 dias. Se hoje todos os ônibus saíram juntos, em quantos dias, teremos
novamente os três saindo no mesmo dia da estação?
A) 120

B) 240

C) 360

D) 420

E) 840

14. Dado um conjunto A, representa-se por P(A) o conjunto formado por todos os subconjuntos de A – o chamado
conjunto das partes que também costuma ser representado por 2 A.
Se A = {,{},1,{1}}, qual das alternativas seguintes NÃO é elemento de P(A)?
A) 

B) {,1}

C) {1,{ ,1}}

D) {,{}}

E) {1,{1}}

15. Em uma Progressão Geométrica na qual o 3º termo é 9 e o 7º termo é 33, a soma dos 10 primeiros termos é
A) maior que 200.
B) menor que 100.
C) maior que 100, mas estritamente menor que 200.

D) uma potência de 2.
E) um múltiplo de 7.

16. Considere as seguintes afirmações:
A)
B)
C)

Se eu estudar, então não sou reprovado.
Ou eu jogo, ou eu estudo.
Eu fui reprovado.

Nessas condições, é possível concluir logicamente que
A) eu joguei.
B) eu estudei.
C) eu estudei e também joguei.

D) eu nem joguei nem estudei.
E) eu estudei, mas não joguei.
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17. Em cada lançamento em um jogo de dardos, um jogador em particular acerta, consistentemente e de forma
aleatória, uma a cada seis vezes, o alvo. Quantos dardos no mínimo esse jogador tem de lançar, para que tenha
chance igual ou maior que 50% de acertar o alvo alguma vez nesses lançamentos?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

18. Dois números reais tais que seu produto é igual a 24, e o quadrado de sua soma é igual a 98. Nessas condições, é
CORRETO afirmar que
A) somente um desses números é um número inteiro.
B) ambos os números são números inteiros.
C) o quadrado da subtração desses números é par.
D) o quadrado da subtração desses números é ímpar.
E) a soma desses números é um número inteiro.

19. Em uma escola, há uma e somente uma turma de cada uma das séries do ensino fundamental (1º ao 9º ano). Em
cada turma, temos 40 ou mais alunos. Todos os alunos dessas turmas – e apenas dessas turmas - estão no pátio. Qual
o número mínimo de alunos que, escolhidos aleatoriamente, garante a escolha de, pelo menos, 4 alunos de uma
mesma turma?
A) 22 alunos sorteados
B) 25 alunos sorteados
C) 27 alunos sorteados

D) 28 alunos sorteados
E) 37 alunos sorteados

20. A união de 4 conjuntos que podem ou não ter elementos em comum na qual cada conjunto possui, ao menos, 10
elementos é tal que
A) sua união possui, ao menos, 40 elementos distintos.
B) sua intersecção possui, ao menos, 5 elementos distintos.
C) se dois deles não possuem elementos em comum, a união de todos possui, ao menos, 40 elementos distintos.
D) se três deles não possuem elementos em comum, a união de todos possui, ao menos, 40 elementos distintos.
E) se não há elementos em comum em nenhum par de conjuntos distintos, então a união deles possui, ao menos, 40 elementos
distintos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. O Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA é constituído por órgãos e entidades das esferas Federal,
Estadual e Municipal, os quais são responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental.
Sobre as finalidades dos órgãos que compõem o SISNAMA, analise os itens abaixo:
I.

Órgão consultivo e deliberativo: tem a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão
federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente.
II. Órgão superior: tem a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas
governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, normas e
padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida.
III. Órgão central: tem a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política
nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente.
IV. Órgãos executores: têm a finalidade de controlar e fiscalizar as atividades nas suas respectivas jurisdições.
Está(ão) CORRETO(S)
A) apenas I e II.

B) I, II, III e IV.

C) apenas I e IV.
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22. A Política Nacional do Meio Ambiente estabelece alguns instrumentos para a preservação e melhoria da qualidade
ambiental. Sobre isso, examine os instrumentos abaixo:
I.
II.
III.
IV.
V.

A fabricação de equipamentos antipoluidores
O zoneamento ambiental
A avaliação de impactos ambientais
O licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras
As penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou
correção da degradação ambiental

Está(ão) INCORRETO(S)
A) I, II, III, IV e V.

B) apenas II.

C) apenas I.

D) apenas IV.

E) apenas V.

23. Algumas atividades modificadoras do meio ambiente dependem da elaboração do estudo de impacto ambiental –
EIA e o respectivo relatório de impacto ambiental – RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão competente.
Sobre isso, analise os itens a seguir:
I.
II.
III.
IV.
V.

Estradas de rodagem com uma ou mais faixas de rolamento
Ferrovias
Linhas de transmissão de energia elétrica acima de 230KV
Projetos urbanísticos acima de 50ha
Qualquer atividade que utilize carvão vegetal em quantidade superior a cinco toneladas por dia

Estão CORRETOS apenas
A) I e IV.

B) I e V.

C) II e III.

D) IV e V.

E) I, IV e V.

24. No Estudo de Impacto Ambiental – EIA, é preciso desenvolver um mínimo de atividades técnicas. Sobre esse
assunto, analise os itens abaixo:
I.
II.
III.
IV.
V.

Prognóstico ambiental da área de influência do projeto.
Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto.
Análise dos aspectos ambientais dos projetos.
Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos ambientais.
Análise dos processos ambientais.

Está(ão) CORRETO(S)
A) I.

B) II e IV.

C) III.

D) V.

E) I, III e V.

25. A Lei Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, conhecida como a lei dos crimes ambientais, especifica circunstâncias que
atenuam a pena. Nesse sentido, analise as circunstâncias a seguir:
I.
II.

Alto grau de instrução ou escolaridade do agente
Arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da
degradação ambiental causada
III. Comunicação posterior pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental
IV. Não colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental
Está(ão) CORRETO(S) o(s) item(ns)
A) IV, apenas.
B) III, apenas.
C) II, apenas.
D) I, apenas.
E) I, II, III e IV.
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26. A Lei Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, conhecida como a lei dos crimes ambientais, especifica circunstâncias que
agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Nesse sentido, analise as circunstâncias a seguir:
I.
II.
III.
IV.

Ter cometido a infração durante o período diurno
Ter cometido a infração em dia da semana
Ter cometido a infração em épocas de seca ou inundações
Ter cometido a infração, sem obter vantagem pecuniária

Está(ão) CORRETO(S) o(s) item(ns)
A) IV, apenas.

B) III, apenas.

C) II, apenas.

D) I, apenas.

E) I, II, III e IV.

27. A Lei Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, conhecida como a lei dos crimes ambientais, especifica alguns crimes
contra o meio ambiente. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo:
I.

Introduzir espécime animal no País, com parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade
competente.
II. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou
exóticos.
III. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o bem-estar de espécimes da fauna aquática
existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras.
IV. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, com permissão da autoridade competente.
Assinale a alternativa cujo(s) item(s) apresenta(m) um crime ao meio ambiente.
A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) III, apenas.

D) IV, apenas.

E) I, II, III e IV.

28. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana,
ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora pode culminar em uma pena de
reclusão de um a quatro anos e multa. Contudo, se o crime provocar determinadas consequências, a pena pode ser
de cinco anos de reclusão. Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo:
I.
II.

Tornar uma área, urbana ou rural, própria para a ocupação humana.
Causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou
que cause danos diretos à saúde da população.
III. Causar poluição hídrica que não torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma
comunidade.
IV. Facilitar o uso público das praias.
V. Ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em
acordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos.
Está(ão) CORRETA(S) apenas
A) I.

B) IV e V.

C) III.

D) II.

E) I, III e V.

29. O processo administrativo para apuração de infração ambiental deve observar alguns prazos máximos. Nesse
sentido, analise os itens a seguir:
I.

Trinta dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados da data da ciência da
autuação.
II. Vinte dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da data da sua lavratura, apresentada
ou não a defesa ou impugnação.
III. Vinte dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA ou à Diretoria de Portos e Costas, do Ministério da Marinha, de acordo com o tipo de
autuação.
IV. Dez dias para o pagamento de multa, contados da data do recebimento da notificação.
Está(ão) CORRETO(S)
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.
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30. A Lei Nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. Essa política baseia-se
em alguns fundamentos.
Sobre eles, analise os itens abaixo:
I. A água é um bem de domínio privado.
II. A água é um recurso natural ilimitado, dotado de valor econômico.
III. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de
animais.
IV. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso único das águas.
V. O rio é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Está(ão) CORRETO(S) apenas
A) I.

B) I e II.

C) I, II e IV.

D) III.

E) IV e V.

31. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, órgão executor do
SISNAMA, é responsável pelo licenciamento de alguns empreendimentos e atividades com significativo impacto
ambiental de âmbito nacional ou regional.
Nesse sentido, analise as características de empreendimentos e as atividades a seguir:
I. Atividades localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Municípios.
II. Atividades cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites de um ou mais Municípios.
III. Destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo, em
qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da
Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.
IV. Bases ou empreendimentos civis, quando couber, observada a legislação específica.
Assinale a alternativa que apresente características de empreendimentos e atividades que devem ser licenciadas pelo
IBAMA.
A) Apenas I.

B) Apenas II.

C) Apenas III.

D) Apenas IV.

E) Apenas III e IV.

32. O Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA especifica tipos de licença que o Poder Público pode expedir
de acordo com a fase de desenvolvimento do empreendimento. Nesse sentido, assinale a alternativa que aprova a
localização e concepção do empreendimento.
A) Licença de Ampliação
B) Licença de Operação
C) Licença de Instalação

D) Licença Prévia
E) Licença de Execução

33. O licenciamento ambiental deve seguir algumas etapas, que são estabelecidas pelo Conselho Nacional de Meio
Ambiente – CONAMA. Assinale a alternativa que apresenta uma etapa do procedimento de licenciamento
ambiental na ordem INCORRETA.
A) Definição de documentos, projetos e estudos ambientais pelo órgão ambiental competente, com a participação do
empreendedor.
B) Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais
pertinentes.
C) Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente.
D) Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, dos documentos, projetos e estudos ambientais
apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias.
E) Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, uma única
vez, em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo haver
a reiteração da mesma solicitação, caso os esclarecimentos e as complementações não tenham sido satisfatórios.

34. O Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA adota algumas definições sobre a classificação dos corpos de
água e seu enquadramento. Nesse sentido, analise as definições a seguir:
I.
II.

Águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,1 ‰
Águas salobras: águas com salinidade superior a 0,1 ‰ e inferior a 60 ‰
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III. Águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 5 ‰
IV. Ambiente lêntico: ambiente que se refere à água parada, com movimento lento ou estagnado
V. Ambiente lótico: ambiente relativo a águas continentais paradas
Está(ão) CORRETA(S)
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

35. O Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA classifica as águas em doces, salobras e salinas, bem como
estipula diferentes usos para cada classe de água com algumas recomendações. Diante do exposto, assinale a
alternativa que apresenta um uso adequado para águas doces de classe 3.
A) Abastecimento humano após desinfecção
B) Abastecimento humano após tratamento convencional ou avançado
C) Abastecimento humano após tratamento simplificado
D) Abastecimento humano sem tratamento prévio
E) Abastecimento humano após adição de cloro

36. A recuperação de áreas degradadas está intimamente ligada à ciência da restauração ecológica. Sobre isso, analise
as afirmativas abaixo:
I.

Restauração ecológica é o processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema, que foi degradado,
danificado ou destruído.
II. Recupera apenas a economia.
III. Um ecossistema é considerado recuperado e restaurado, quando contém recursos bióticos e abióticos suficientes
para continuar seu desenvolvimento sem auxílio ou subsídios adicionais.
IV. Cumpre apenas a legislação de APP (Área de Preservação Permanente) e RL (Reserva Legal).
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Todas estão corretas.
B) Todas estão incorretas.
C) Apenas I e III estão corretas.

D) Apenas II e IV estão corretas.
E) Apenas I, II e IV estão corretas.

37. Sobre o que um Mapa Temático pode conter, analise os itens abaixo:
I.
II.
III.
IV.

Curvas de níveis sem cota
Referência da paisagem
Um fenômeno geográfico específico
Declividade, erosão e uso do solo

Assinale a alternativa CORRETA.
A) Apenas I está correto.
B) Apenas II e IV estão corretos.
C) Apenas III e IV estão corretos.

D) Todos estão incorretos.
E) Todos estão corretos.

38. Pode-se afirmar que a paisagem é um dos objetivos de estudo da ciência geográfica. Sobre isso, analise as
afirmativas abaixo:
I.
II.
III.
IV.

Caracteriza e analisa suas mudanças ao longo do tempo e espaço.
Apenas para ajudar na localização de uma propriedade.
Serve como um argumento para o memorial descritivo da propriedade.
Pode ser feita de forma planimétrica e altimétrica, englobando outras ferramentas com o SIG (Sistema de
Informação Geográfica).

Assinale a alternativa CORRETA.
A) Apenas I e II estão corretas.
B) Apenas I e IV estão corretas.
C) Apenas I, II e IV estão corretas.

D) Todas estão incorretas.
E) Todas estão corretas.
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39. A Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Publicada no Diário Oficial de 11/7/2001), denominada Estatuto das
Cidades, regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e
dá outras providências. De acordo com o Estatuto das Cidades, o Plano Diretor, aprovado por lei municipal, é o
instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.
Sobre isso, analise as afirmativas abaixo:
I.
II.

A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada vinte anos.
O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as
diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.
III. No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os Poderes Legislativo e
Executivo municipais garantirão a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e
de associações representativas dos vários segmentos da comunidade.
IV. É garantido pelos Poderes Legislativo e Executivo municipais o acesso de qualquer interessado aos documentos e
informações produzidos.
V. O plano diretor deverá englobar apenas a área urbana do Município.
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Todas estão corretas.
B) Apenas I, II e IV estão corretas.
C) Apenas II, IV e V estão corretas.

D) Apenas V está incorreta.
E) Apenas II, III e IV estão corretas

40. A Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012 estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, Áreas de
Preservação Permanente (APP) e as áreas de Reserva Legal (RL), a exploração florestal, o suprimento de matériaprima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais e prevê
instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos.
Para os efeitos dessa Lei, faça a correspondência entre as colunas.
1. Reserva Legal
2. Área verde urbana
3. Manejo sustentável
4. APP- Área de Preservação Permanente
( ) Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas.
( ) Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o uso econômico de
modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos
ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da
flora nativa.
( ) Administração da vegetação natural para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitandose os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou
alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da
flora, bem como a utilização de outros bens e serviços.
( ) Espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada,
previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, indisponíveis para a
construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana,
proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) 4-1-3-2

B) 2-4-1-3

C) 3-4-2-1

11

D) 1-4-3-2

E) 4-3-1-2
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