
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

DO CARTÃO-RESPOSTA

MARQUE ASSIM:

NUNCA MARQUE ASSIM:

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ 
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Cargo: ENGENHEIRO FLORESTAL  
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

• Nesta prova, você encontrará: 
10 (dez) questões de Língua Portuguesa,  
05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais e 
25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos. 

 

• Você está recebendo um Caderno com um total de 40 (quarenta) questões do tipo múl-
tipla escolha, uma Folha Intermediária de Respostas e um Cartão-Resposta. 

 

• Leia atentamente todas as questões e assinale a alternativa que julgar correta ou mais 
adequada. Lembre-se de que, para cada questão, existe apenas uma alternativa correta. 

 

• Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. 
Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado. 

 

• Depois de preencher a Folha Intermediária de Res-
postas, transcreva as alternativas escolhidas para o 
Cartão-Resposta, preenchendo, forte e completa-
mente, a bolha com caneta esferográfica azul-escura 
ou preta. Não faça outro tipo de marca na bolha nem 
utilize outro tipo de caneta. 

 

• No Caderno de Questões, você poderá fazer as anotações de que necessitar. 
 

• O Cartão-Resposta e o Caderno de Questões serão devolvidos ao fiscal. 
 

• Assine no local indicado no Cartão-Resposta. 
 

• Você não poderá sair da sala de prova antes de transcorrida 1 (uma) hora.  
 

• Os três últimos candidatos permanecerão na sala até o término das provas.  
 

• Duração da Prova: 3h.  
 
 
 

 

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
 

 
 
 
 

   

Nome Legível do Candidato  Assinatura do Candidato  
 

 
Timbó, 24 de fevereiro de 2019.  
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 
 

 

Leia o texto e resolva as questões de 1 a 7. 
O primeiro projeto apresentado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 2019 promete repercutir. De au-
toria do deputado Valdir Cobalchini, a proposta quer proibir o uso de radares móveis, estáticos e fixos nas rodovias 
estaduais. 
— Tem condão puramente arrecadatório, já que não se presta a promover a educação preventiva dos motoristas, 
conforme preconiza o Código de Trânsito Brasileiro — disse o deputado sobre o uso dos equipamentos. [...] 

Disponível em https://www.nsctotal.com.br. Acesso em 11/02/2019. [adaptado] 

 
1- Assinale a única alternativa que contenha um sinônimo do verbo “repercutir”, utilizado no texto: 

(A) falhar 
(B) endurecer 
(C) impressionar 
(D) intrigar 
(E) prejudicar 

 
2- No período “já que não se presta a promover a educação preventiva dos motoristas”, o “já que” introduz a ideia 

de: 
(A) oposição 
(B) adição 
(C) exclusão 
(D) explicação 
(E) alternância 

 
3- A expressão “já que”, destacada no texto, pode ser substituída, corretamente e sem alteração de sentido, por: 

(A) quando 
(B) logo 
(C) na medida em que 
(D) portanto 
(E) embora 

 
4- Assinale a alternativa correta:  

(A) móveis – todas as paroxítonas são acentuadas. 
(B) Trânsito – todas as proparoxítonas são acentuadas. 
(C) Estáticos – as paroxítonas terminadas em O são acentuadas. 
(D) Arrecadatório – todas as oxítonas são acentuadas. 
(E) Código – as oxítonas terminadas em O são acentuadas. 

 
5- Assinale a alternativa correta quanto à classificação da classe gramatical das palavras do texto: 

(A) condão – substantivo 
(B) primeiro – preposição 
(C) Tem – advérbio 
(D) puramente – adjetivo 
(E) se – numeral  

 
6- No trecho “...a proposta quer proibir o uso de radares móveis, estáticos e fixos nas rodovias estaduais.”, a vírgula 

está correta, pois é utilizada para: 
(A) omitir um termo. 
(B) separar um aposto. 
(C) enumerar palavras de mesma função sintática. 
(D) separar um vocativo. 
(E) intercalar uma explicação. 

 
7- Assinale a única alternativa correta quanto ao tempo e modo verbal dos verbos retirados da notícia: 

(A) quer – presente do subjuntivo. 
(B) Tem – imperativo afirmativo. 
(C) preconiza – pretérito imperfeito do indicativo. 
(D) disse – pretérito perfeito do indicativo. 
(E) promete – presente do indicativo. 

  

https://www.nsctotal.com.br/
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Leia o texto e resolva as questões de 8 a 10. 
O Deputado Estadual Laércio Schuster estará nesta quinta-feira, dia 14, na Secretaria de Estado da Defesa Civil. 
Será recebido pelo Secretário em Exercício, Coronel Losso, e toda a Diretoria. O objetivo é conhecer a atual estru-
tura da Defesa Civil e debater a situação das barragens da Celesc em Santa Catarina. 
Para se ter uma ideia da importância desse tema, somente nas regiões do Médio e Alto Vale do Itajaí existem cinco 
barragens: Palmeira, Alto Cedro, Ibirama, Taió e José Boiteux. [...] 
Segundo o deputado, o objetivo é assegurar que todas as barragens do Estado estejam em plena segurança, em 
especial neste momento de consternação e preocupação por parte dos brasileiros, em geral, e dos catarinenses, 
em particular, devido a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. [...] 

Disponível em https://www.timbonet.com.br/laercio-vai-se-reunir-com-diretoria-da-defesa-civil-sobre-barragens.  
Acesso em 13/02/2019. [adaptado] 

 

8- Propositadamente, foi retirado o acento indicativo de crase em um dos trechos do texto. Assinale, pois, a alter-
nativa que contenha o trecho em que deve ser colocado crase: 
(A) ...devido a tragédia de Brumadinho... 
(B) ... toda a Diretoria. 
(C) ... conhecer a atual estrutura... 
(D) ... todas as barragens do Estado... 
(E) ... debater a situação das barragens da Celesc em Santa Catarina. 

 
9- Sobre o texto, é correto afirmar que: 

 
I- Em Santa Catarina, existem somente cinco barragens: Palmeira, Alto Cedro, Ibirama, Taió e José Boiteux.  
II- O Deputado Estadual Laércio Schuster é o Secretário em Exercício da Secretaria de Estado da Defesa Civil 

de Santa Catarina. 
III- O objetivo do Deputado Estadual é conhecer a atual estrutura da Defesa Civil e debater a situação das 

barragens da Celesc em Santa Catarina. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa III está correta.    
(E) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

 
10- A exemplo da palavra ideia, utilizada no texto acima, assinale a alternativa que contenha outra palavra que 

também perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico: 
(A) Heroi 
(B) Herois 
(C) Aneis 
(D) Papeis 
(E) Heroico 

 
 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  GERAIS 
 

 
11- Muitas capitais brasileiras merecem destaque, seja por sua participação na economia do País, seja por sua 

concentração populacional ou pelo seu contexto histórico. Isso posto, considere as características abaixo:   
 

1- A cidade possui um importante acervo histórico e arquitetônico, além de suas belezas naturais que atraem 
vários turistas. 

2- Foi a primeira capital do Brasil e possui belas construções do período colonial. 
3- É uma cidade histórica com importantes marcos arquitetônicos do período áureo da borracha. 
4- A cidade viveu um breve período holandês, mas com grandes contribuições à arquitetura, ao urbanismo e 

ao paisagismo, principalmente no período da administração do Conde Maurício de Nassau. 
5- É uma das cidades mais quentes do País e está situada exatamente no centro da América do Sul.  
 
Assinale a alternativa que apresenta, na ordem, as capitais brasileiras que correspondem às características 
acima: 
(A) Fortaleza, Recife, Belém, Cuiabá e Manaus. 
(B) Rio de Janeiro, Salvador, Manaus, Recife e Cuiabá. 
(C) Maceió, Rio de Janeiro, Rio Branco, Fortaleza e Goiânia. 
(D) Recife, Rio de Janeiro, Cuiabá, Goiânia e Brasília. 
(E) Salvador, Recife, Manaus, Maceió e Palmas.  
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12- Sobre a história de Timbó, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Timbó foi fundada pelo imigrante alemão Frederico Donner, em 12 de outubro de 1869. 
II- O ano de 1934 marcou a criação e a instalação do município de Timbó. 
III- Além da influência da cultura germânica, o município de Timbó recebeu forte influência dos imigrantes aus-

tríacos. 
IV- Os primeiros imigrantes italianos chegaram a Timbó no início do século XIX, mas não se adaptaram e se 

instalaram no sul catarinense. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas a afirmativa II está correta.  
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  

 
13- A contornação do município de Timbó se dá por serras formadas em partes pelos contrafortes da Serra do Mar. 

Sobre a Serra do Mar, assinale a alternativa correta:  
(A) A Serra do Mar é um maciço rochoso que se estende desde Pernambuco até o sul de Santa Catarina. 
(B) A Serra do Mar é conhecida como a “Cordilheira Brasileira” devido a sua formação montanhosa prolongada, 

cerca de 1000 km de extensão e altitudes que variam de 1200 a 2200 metros acima do nível do mar. 
(C) Em Santa Catarina, a Serra do Mar recebe o nome Serra dos Órgãos. 
(D) Criado em 2008, pelo governo de Santa Catarina, o Parque Estadual Serra do Mar representa a maior porção 

contínua preservada de Mata Atlântica no Brasil.  
(E) As maiores altitudes da Serra do Mar ficam no Estado de Santa Catarina. 

 
14- Sobre a história do Brasil, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando período e fato his-

tórico: 
 

Primeira coluna: Períodos 
1- Período Colonial 
2- Período Imperial 
3- Período Republicano 

Segunda Coluna: Fatos históricos 
( ) Abertura dos Portos 
( ) Batalha do Guararapes 
( ) Construção de Brasília 
( ) Assinatura da Lei Áurea 
( ) Regência Trina e Una 
( ) Ciclo da exploração do ouro 

 
Assinale a alternativa que indica a associação correta das colunas: 
(A) 1 – 2 – 3 – 3 – 1 – 2. 
(B) 3 – 3 – 3 – 1 – 1 – 2. 
(C) 1 – 1 – 3 – 2 – 2 – 1.  
(D) 2 – 1 – 1 – 2 – 3 – 3. 
(E) 2 – 2 – 3 – 3 – 1 – 1. 

 
15- Os vestígios materiais do passado como objetos pessoais, fósseis, obras artísticas, entre outras, coisas muitas 

vezes são os únicos elementos ou documentos que sobram de quem viveu há séculos ou milênios. O Brasil 
perdeu parte significativa de sua história. Na noite de 2 de setembro de 2018, um incêndio de grandes propor-
ções atingiu: 
(A) O Museu da Língua Portuguesa, na Praça da Luz, no centro de São Paulo. O acidente aconteceu justamente 

no ano em que a instituição comemorava 200 anos de existência. 
(B) A Cinemateca Brasileira, localizada na Zona Sul de São Paulo. Foram destruídos cerca de 731 de seus 44 

mil títulos, entre cinejornais com cenas do noticiário político e curtas-metragens. 
(C) O Museu de Ciências Naturais da PUC, de Minas Gerais. Atualmente ele tinha o maior acervo da história 

natural da América Latina, com 20 milhões de itens. 
(D) O Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro. Trata-se da instituição científica mais antiga do País e uma 

das mais importantes do mundo. 
(E) O Memorial da América Latina, na Zona Oeste de São Paulo. Foi fundado por Dom João VI, em 1818, e seu 

primeiro acervo surgiu a partir de doações da Família Imperial e de colecionares particulares. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 
 

 
16- Pela Lei Complementar nº 01, de 22/10/1993, diárias e transporte constituem indenizações ao servidor. Sobre 

as diárias, analise as situações abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- O servidor que se deslocar em caráter eventual ou transitório do Município, em objeto de serviço, fará jus a 
passagens e diárias, para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana. 

II- Caso o servidor receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las 
integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias. 

III- Se o servidor retornar à sede em prazo menor que o previsto, estará dispensado de restituir as diárias rece-
bidas em excesso. 

 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.   
(B) Apenas a afirmativa II está correta.  
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(E) As afirmativas I, II e III estão corretas.  

 
17- Sobre a jornada de trabalho nas repartições e órgãos públicos do Município de Timbó, analise as afirmativas 

abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- A jornada de trabalho para todos os servidores públicos de Timbó é de oito horas diárias e quarenta horas 
semanais. 

II- A jornada de trabalho para o serviço administrativo e/ou burocracial é de 35 (trinta e cinco) horas semanais. 
III- A jornada de trabalho para o magistério é de 20 horas aula semanais por turno. 
IV- A jornada de trabalho para o serviço operacional é de 44 horas semanais. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas a afirmativa I está correta.  
(C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  

 
18- À luz da Lei Complementar nº 137, de 02/07/1998, assinale a alternativa correta: 

(A) A promoção por antiguidade corresponde ao um adicional de 6% (seis por cento), calculados sobre o venci-
mento do cargo efetivo ocupado pelo servidor, por força do tempo de serviço no cargo. 

(B) A avaliação de desempenho será realizada semestralmente pelo titular da Secretaria de Administração, por 
meio da ficha de avaliação específica para esse fim. 

(C) A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação, independentemente do prazo de sua validade 
do concurso. 

(D) Os editais de abertura de concurso público deverão reservar às pessoas portadoras de deficiência até 5% 
(cinco por cento) das vagas nele oferecidas, ou das que vierem a surgir no prazo de validade do concurso. 

(E) Enquanto o servidor estiver respondendo a processo administrativo, interromper-se-á o decurso do                  
interstício para promoção por desempenho e por antiguidade e, no caso de absolvição, contar-se-á em seu 
favor os requisitos para tais promoções, se outros impeditivos não ocorrerem. 

 
19- Sobre a ética no serviço público, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- O aprimoramento do discernimento ético do servidor público tem grande papel na melhoria do serviço público 
em nosso país. 

II- O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. 
III- Os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia do servidor público em sua vida privada poderão acrescer 

ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) As afirmativas I, II e III estão corretas.  
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.   
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(D) Apenas a afirmativa III está correta.  
(E) Apenas a afirmativa II está correta.  
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20- Considerando os grupos ocupacionais do quadro geral de provimento efetivo do poder executivo, previstos pela 
Lei Complementar nº 137, de 02/07/1998, preencha a segunda coluna de acordo com a primeira: 

 
Primeira coluna: Grupos ocupacionais 
1- Profissional 
2- Semiprofissional 
3- Administrativo 
4- Serviços gerais 

Segunda coluna: Descrições dos grupos ocupacionais 
( ) reúne os cargos cujas tarefas requerem o conhecimento 

prático do trabalho, limitados a uma rotina e predominân-
cia do esforço físico. 

( ) compreende os cargos que exigem conhecimentos de 
nível médio ou curso específico, cujas tarefas se carac-
terizam por certa complexidade e pouco esforço físico. 

( ) abrange os cargos cujas tarefas requerem elevado grau 
de atividade mental, exigidoras de conhecimentos teóri-
cos e práticos de nível acadêmico. 

( ) congrega os cargos ligados à preparação, transferência, 
sistematização e preservação de papéis e outras ativida-
des relacionadas ao âmbito administrativo e                       
organizacional. 

 
Assinale a alternativa que indica a associação correta: 
(A) 1 – 2 – 3 – 4. 
(B) 4 – 2 – 1 – 3. 
(C) 3 – 2 – 1 – 4. 
(D) 3 – 4 – 2 – 1. 
(E) 2 – 3 – 4 – 1. 

 
21- Assinale a alternativa que identifica corretamente o conjunto de cargos reunidos em segmentos distintos, de 

acordo com a área de atuação e habilitação profissional: 
(A) Cargo. 
(B) Enquadramento. 
(C) Categoria Funcional. 
(D) Promoção funcional. 
(E) Remuneração. 

 
22- Leia as características abaixo: 

 

1- Capacidade de se colocar no lugar do outro. 
2- Capacidade de compreender melhor o comportamento alheio em determinadas circunstâncias e a forma 

como outra pessoa toma as decisões. 
3- Sentimento indispensável para melhorar a qualidade da comunicação e do relacionamento entre as pessoas. 
4- Capacidade psicológica de compreender pensamentos e emoções, procurando experimentar, de maneira 

objetiva e racional, os sentimentos dos outros indivíduos. 
 

As características acima se referem à: 
(A) Autoconsciência. 
(B) Disposição. 
(C) Resiliência. 
(D) Cortesia. 
(E) Empatia. 

 
23- Considerando-se o Inventário Florestal Nacional: principais resultados- Santa Catarina. Brasília, DF: MMA, 2018, 

analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Fragmentação é o processo pelo qual um habitat contínuo é dividido em manchas ou fragmentos cada vez 
menores e mais isolados, o que pode alterar processos biológicos, resultando na diminuição da biodiversi-
dade e serviços ambientais. 

II- Em Santa Catarina, as maiores áreas contínuas de floresta são encontradas, principalmente, em Unidades 
de Conservação ou locais de relevo acentuado. 

III- Cerca de 78% das áreas classificadas como florestas nativas em Santa Catarina possuem menos de 50 ha. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas a afirmativa II está correta.  
(B) Apenas a afirmativa III está correta.  
(C) As afirmativas I, II e III estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(E) Apenas a afirmativa I está correta.  
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24- Sobre a saúde e vitalidade das florestas, analise as duas afirmativas abaixo: 
 

I- As florestas são suscetíveis a perturbações causadas por eventos naturais, por pragas e doenças ou, ainda, 
por ações do homem, como as queimadas. 

II- Apesar dessas perturbações, em Santa Catarina não há evidências de antropismo que possa afetar a saúde 
e a vitalidade das florestas. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) I e II são afirmativas verdadeiras, e II justifica I. 
(B) I e II são afirmativas falsas. 
(C) I é afirmativa verdadeira, e II, falsa. 
(D) I e II são afirmativas verdadeiras, mas II não justifica I. 
(E) I é afirmativa falsa, e II, verdadeira. 

 
25- Com base no Plano Diretor do Município de Timbó, o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) deverá ser apresen-

tado para obtenção das licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento de empreendi-
mentos de impacto, públicos e privados, localizados na Macrozona Urbana e na Macrozona Rural, sem prejuízo 
de outros dispositivos de licenciamento requeridos pela legislação ambiental. Isso posto, analise as afirmativas 
abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 
I- Os empreendimentos de impacto são construções ou alterações de uso de edificações existentes que pos-

sam causar alterações no ambiente natural ou construído. 
II- São considerados empreendimentos de impacto os polos geradores de tráfego, de ruído e de risco, conforme 

previsão na Lei do Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo. 
III- O Estudo de Impacto de Vizinhança EIV deverá ser avaliado por uma comissão formada por Engenheiros 

Florestais. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.   
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(D) Apenas a afirmativa II está correta.  
(E) Apenas a afirmativa III está correta.  

 
26- Ao tratar das árvores e da arborização pública, o Código de Posturas do Município de Timbó prevê: 

(A) A proibição referente à poda, corte e derrubada da arborização pública é extensiva rigorosamente às con-
cessionárias de serviços públicos ou de utilidade pública. 

(B) Os serviços referentes à poda, corte, derrubada e remoção de árvores é competência exclusiva do Município, 
sendo vedada a realização de sua execução por terceiros. 

(C) Somente nas praças ou logradouros públicos da parte central do Município é permitida a retirada de mudas 
de plantas. 

(D) É proibido podar, cortar, derrubar, remover ou sacrificar a arborização pública. 
(E) Não é permitida a utilização da arborização pública para colocação de cabos e fios, nem para suporte e 

apoio a instalações de qualquer natureza ou finalidade, exceção feita a cartazes, anúncios e faixas de na-
tureza social e cultural. 

 
27- Em relação às edificações para postos de abastecimento de veículos, além das normas que lhes forem 

aplicáveis pelo Código de Edificações do Município de Timbó, outras normas deverão ser observadas, oriundas 
do(s)/da(s): 

 
I- Código Florestal Brasileiro. 
II- Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 
III- Portarias da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina – FATMA, (atual Instituto do Meio Ambiente 

de Santa Catarina – IMA). 
IV- Regulamentos de despejos industriais e normas da Agência Nacional de Petróleo – ANP, conforme o caso. 
 
Está(ão) correto(s):  
(A) Apenas I e III.    
(B) Apenas II.   
(C) Apenas I, II e IV.   
(D) Apenas II, III e IV.   
(E) I, II, III e IV.  
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28- Sobre a Lei nº 465, de 24-07-15, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo do Município de Timbó, analise as 
situações abaixo e, diante de cada uma, escreva V, se for vedado o parcelamento de solo para fins urbanos, e 
F, se não for: 

 

( ) Terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente 
saneados. 

( ) Áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, 
até a sua correção. 

( ) Locais em que o respeito ao sítio natural e à hidrografia se harmonizem com a topografia local. 
( ) Unidades de conservação. 
( ) Áreas de preservação ecológica. 
 

Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) F – F – V – F – F.   
(B) V – V – F – V – V.  
(C) V – V – F – V – F. 
(D) F – V – F – V – V. 
(E) V – V – V – V – V. 

 
29- A Lei Complementar Nº 483, de 26 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo do 

Município de Timbó, divide a macrozona rural do Município em zonas. Isso posto, assinale a alternativa que 
identifica a zona de uso rural limitado e que, em razão das altas declividades, há necessidade de licenciamento 
ambiental das atividades agropecuárias e extrativistas: 
(A) Zona de Uso Restrito. 
(B) Zona de Tiroleses. 
(C) Zona da Bacia do Ribeirão Fortuna. 
(D) Zona de Interesse Turístico. 
(E) Zonas Periurbanas. 

 
30- Considerando-se que Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuper-

ação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socio-
econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, analise os 
princípios sobre os quais se apoia a referida política: 

 

I- Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. 
II- Respeito à autonomia do cidadão e ao seu direito de intervir no meio ambiente. 
III- Proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas. 
IV- Proteção de áreas ameaçadas de degradação. 
 

Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas os princípios I, II e III estão corretos.   
(B) Apenas os princípios II e III estão corretos.  
(C) Apenas o princípio II, III e IV estão corretos.  
(D) Apenas o princípio II está correto.  
(E) Apenas os princípios I, III e IV estão corretos.  

 

31- Na legislação que rege o Sistema de Unidades de Conservação da Natureza, Lei N 9985, consta, nas dis-
posições preliminares, as categorias de unidades de conservação e demais considerações. No capítulo quarto, 
Art. 22, trata da criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Analise os parágrafos do Art. 22 
e, diante de cada um, escreva V, se for verdadeiro, e F, se for falso: 

 
( ) A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública 

que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade. 
( ) No processo de consulta, o Poder Público é obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis à 

população local e a outras partes interessadas. 
( ) A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei 

específica. 
( ) A criação de Estação Ecológica ou Reserva Biológica deve ser precedida de estudos técnicos e de con-

sulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados. 
 

Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) V – V – V – F.  
(B) F – V – V – F.    
(C) V – V – V – V.  
(D) F – F – V – V.  
(E) V – F – V – F.  
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32- Considerando-se a terminologia empregada na Lei Federal N. 12.651/2012, associe a segunda coluna de acordo 
com a primeira, relacionando cada termo ao seu correspondente significado: 

 
Primeira coluna: 
1- Pousio 
2- Vereda  
3- Área de proteção permanente 
4- Faixa de passagem de inundação 
5- Nascente 
 
Segunda coluna: 
( ) Afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá início a um curso d’água. 
( ) Área de várzea ou planície de inundação adjacente a cursos d’água que permite o escoamento da en-

chente. 
( ) Fitofisionomia de savana, encontrada em solos hidromórficos, usualmente com a palmeira arbórea Mau-

ritia flexuosa - buriti emergente, sem formar dossel, em meio a agrupamentos de espécies arbustivo-
herbáceas. 

( ) Prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais, por, no 
máximo 5 (cinco) anos, para possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou da estrutura física do 
solo. 

( ) 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. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas: 
(A) 1 – 3 – 4 – 2 – 5. 
(B) 5 – 4 – 2 – 1 – 3. 
(C) 4 – 5 – 3 – 2 – 1. 
(D) 1 – 2 – 3 – 5 – 4. 
(E) 5 – 4 – 2 – 1 – 3. 

 
33- Considerando-se as razões para manejar as florestas, associe a segunda coluna de acordo com a primeira: 
 

Primeira coluna:  
1- Uso contínuo da floresta 
2- Oportunidades de mercados 
3- Segurança do trabalho 
4- Conservação florestal 
5- Rentabilidade 
 
Segunda coluna: 
( ) O manejo florestal garante grande parte da cobertura da floresta das áreas exploradas, além disso, as 

florestas manejadas prestam serviços para o equilíbrio do clima regional e global, especialmente por 
manter o ciclo hidrológico e a retenção de carbono. 

( ) Os riscos de acidentes durante o corte das árvores para a produção de madeira em exploração manejada 
são bastante reduzidos se comparados com as situações de perigo na exploração predatória. 

( ) A adoção do manejo florestal garante a produção de madeira e outros produtos florestais não madeireiros 
de forma continuada, em ciclos de produção por tempo indefinido. 

( ) As empresas e comunidades que adotam o manejo florestal são passíveis de certificação florestal. 
( ) Os benefícios econômicos do manejo florestal superam os custos relacionados à exploração. Tais bene-

fícios decorrem do aumento da produtividade do trabalho, da redução dos desperdícios e dos ciclos de 
produção. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas: 
(A) 5 – 4 – 3 – 1 – 2. 
(B) 2 – 5 – 4 – 3 – 1. 
(C) 1 – 2 – 3 – 5 – 4. 
(D) 3 – 4 – 5 – 1 – 2. 
(E) 4 – 3 – 1 – 2 – 5. 
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34- Os incêndios florestais provocam o empobrecimento do solo, a destruição do hábitat de vários animais de nossa 
fauna silvestre, a diminuição da vegetação de preservação permanente, além dos danos materiais e humanos. 
Isso posto, assinale a alternativa correta que representa um fator de vulnerabilidade das florestas: 
(A) Alterações drásticas dos biótopos, reduzindo as possibilidades de desenvolvimento equilibrado da fauna 

silvestre. 
(B) Redução do risco de propagação dos incêndios em áreas florestais por meio da implantação de técnicas 

preventivas, por exemplo: cortinas de segurança. 
(C) Utilização de medidas de vigilância por meio de patrulhamento terrestre e aéreo. 
(D) Levantamento do risco e histórico de ocorrências envolvendo incêndios florestais. 
(E) Construção de barragens de água para atuarem como obstáculos na propagação do fogo. 

 
35- Sobre os princípios do Direito Ambiental, assinale a alternativa correta:  

(A) O princípio da participação evidencia o direito do cidadão (e dever correlato do Estado) de ter acesso às 
informações sobre seus interesses, incluindo-se aí direitos de cunho difuso, como o relativo a um meio am-
biente equilibrado. 

(B) Pelo princípio da informação, todas as atividades econômicas que gerem degradação ambiental devem ser 
eliminadas.  

(C) O princípio do desenvolvimento sustentável busca uma harmonização entre o meio ambiente e o caminhar 
saudável da ordem econômica. 

(D) Pelo princípio do poluidor-pagador, defende-se que as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela 
preservação ambiental devem ser agraciadas como benefícios de alguma natureza. 

(E) Pelo princípio da colaboração, privilegia-se e determina-se a adoção de ações preventivas de proteção ao 
meio ambiente. 

 
36- A Reserva Legal em imóveis rurais é uma exigência estabelecida pela Lei 12.651 de 05 de maio de 2012. Na 

sequência, apresenta-se um conjunto de alternativas referentes à Reserva Legal em imóveis rurais na região 
sul do Brasil. Assim sendo, analise a alternativa correta: 
(A) Em propriedades com área superior a 4 módulos fiscais, a composição da reserva legal poderá ser feita com 

áreas remanescentes de vegetação natural, incluídas as áreas de Preservação Permanente, podendo ser 
cortado o excedente dessa vegetação caso ultrapasse a 20% da área total do imóvel. 

(B) Em propriedades com até 4 módulos fiscais, a reserva legal poderá ser formada pela soma das áreas de 
vegetação natural existente na propriedade até 22 de julho de 2008. 

(C) O manejo sustentável em áreas de reserva legal somente será admitido quando a floresta nessas áreas for 
classificada como em estágio avançado de regeneração. 

(D) A inserção de imóvel rural em perímetro urbano, definido mediante lei municipal, desobriga o seu proprietário 
de manter a reserva legal. 

(E) A recomposição da reserva legal, quando necessária, somente poderá ser feita com o plantio de espécies 
nativas da região. 

 
37- A colheita florestal, conceituada como um conjunto de operações realizadas em florestas, visa preparar e levar 

a madeira até o local de transporte.  Já um sistema de colheita florestal pode ser definido como um conjunto de 
atividades, integradas entre si, que permitem o fluxo constante de madeira, evitando-se os pontos de estrangu-
lamento, levando os equipamentos à sua máxima utilização (Machado, 2008). Considerando-se os diversos 
sistemas de colheita, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 

 
I- Sistema de cavaqueamento: consiste em derrubar e processar a árvore no próprio local, sendo levada em 

forma de cavacos. 
II- Sistema de toras curtas: a árvore é processada no local da derrubada, sendo transportada à margem da 

estrada ou para um pátio temporário, em forma de pequenas toras, com menos de dois metros de compri-
mento. 

III- Sistema de toras compridas: a árvore é semiprocessada no local da derrubada e levada à margem da es-
trada ou para o pátio temporário em forma de fuste, com mais de seis metros de comprimento. 

IV- Sistema de árvores inteiras: em que a árvore é derrubada e levada à margem da estrada ou para o pátio 
intermediário, onde é processada. 

V- Sistema de árvores completas: a árvore é arrancada com parte do seu sistema radicular e levada à margem 
da estrada ou para o pátio temporário, onde é processada. 

 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(B) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  
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38- Os movimentos de massa, também denominados de movimentos coletivos de solo e rocha, são fenômenos 
naturais constantemente atuantes que moldam a paisagem da superfície terrestre (Durlo, 2014). Esses podem 
ser classificados em diversos movimentos e possuem características específicas. Sobre isso, analise as         
afirmativas abaixo e identifique as corretas: 

 
I- O movimento conhecido como escoamento ou fluimento se divide em duas formas: os rastejos e os fluxos 

ou corridas, sendo a principal característica desses tipos de movimento é que o corpo parece se comportar 
como um fluído escoando numa direção sem que se reconheça uma linha de ruptura. 

II- O deslizamento tem sido utilizado no sentido de abranger todo e qualquer movimento coletivo de materiais 
terrosos e/ou rochosos, independente da diversidade de processos, formas, causas e velocidade. Os desli-
zamentos podem ser divididos em translacionais e rotacionais.  

III- Desmoronamentos são movimentos predominantemente verticais, de diferentes magnitudes. Podem ter di-
versas causas, como a dilatação de massas pelo calor, a pressão exercida pelas raízes de plantas.  

IV- Movimentos complexos são aqueles que resultam de uma combinação de diferentes formas de movimento, 
causados pela ação de vários agentes em atuação simultânea. Os movimentos complexos podem ser sepa-
rados em entalhamento e corrosão. 

 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  
(E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  

 
39- O termo rotação refere-se à idade na qual se planeja colher um povoamento florestal equiâneo, conforme citado 

por (Silva et.all. 2005). Essa decisão pode ser apoiada nas rotações técnica e econômica. Isso posto, analise 
as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 

 
I- A rotação técnica corresponde à idade em que o incremento corrente anual é menor do que o incremento 

médio anual. 
II- A rotação econômica considera somente os resultados de uma dada taxa de desconto. 
III-  A rotação técnica corresponde à idade em que o incremento médio anual é máximo e igual ao incremento 

corrente anual. 
IV- A rotação econômica é aquela que maximiza os retornos do investimento. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) As afirmativas III e IV estão corretas.  
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.   
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(D) Apenas a afirmativa III está correta.  
(E) Apenas a afirmativa II está correta.  

 
40- A análise de sistemas de produção e consumo, anotados por Hosokawa 1998, destaca o sistema de assimilação 

e redução natural, o sistema de produção e consumo humano e aponta algumas medidas que levariam ao 
equilíbrio entre eles. Isso posto, analise as afirmativas que seguem e identifique a(s) correta(s): 

 
I- Adotar o princípio do rendimento sustentado como princípio de vida. 
II- Desenvolver tecnologia para utilizar integralmente a matéria-prima. 
III- Manter o potencial produtivo dos fatores de produção em níveis acima do consumo, principalmente a na-

tureza e, preservar a existência dos vegetais. 
IV- Desenvolver tecnologia para reciclar ao máximo os resíduos. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas a afirmativa II está correta.  
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.  
(E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
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Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O inteiro teor da prova e o gabarito da prova objetiva serão divulgados até às 18h do dia 25 de 
fevereiro de 2019, no endereço eletrônico www.furb.br/concursoexterno, link Prefeitura Municipal 
de Timbó – Concurso Público - Edital N. 001/2018.  
 

 
 

Timbó, 24 de fevereiro de 2019. 
 


