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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

FISCAL AMBIENTAL 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva: 
 

I. Incentivar a racionalização do uso da água. 
II. Obter recursos financeiros para o financiamento dos 

programas e intervenções contemplados nos planos 
de recursos hídricos. 

III. Reconhecer a água como bem social e dar ao 
usuário uma indicação de seu real valor. 

 

Estão corretos os itens: 
 
A) I, II e III. 
B) Somente I e II. 
C) Somente II e III. 
D) Somente I e III. 
 
22)  A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se 

nos seguintes fundamentos, EXCETO: 
 
A) A água é um recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico. 
B) A gestão dos recursos hídricos deve sempre 

proporcionar o uso múltiplo das águas. 
C) A gestão dos recursos hídricos deve ser 

descentralizada e contar com a participação do 
Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

D) A integração da gestão das bacias hidrográficas com 
a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras. 

 
23)  A União articular-se-á com os Estados tendo em 

vista o gerenciamento dos recursos hídricos: 
 

A) Ainda não degradados. 
B) De interesse comum. 
C) De todo o território nacional. 
D) Localizados nos municípios. 
 
24)  Constituem diretrizes gerais de ação para 

implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos, EXCETO:  

 

A) A adequação da gestão de recursos hídricos às 
diversidades físicas, bióticas, demográficas, 
econômicas, sociais e culturais das diversas regiões 
do País. 

B) A articulação da gestão de recursos hídricos com a 
do uso do solo. 

C) A gestão sistemática dos recursos hídricos, sem 
dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade. 

D) Em situações de escassez, o uso prioritário dos 
recursos hídricos é o consumo humano e a 
dessedentação de animais. 

 
25)  De acordo com a legislação em vigor, qual é o 

Órgão Superior do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (SISNAMA)? 

 

A) O Conselho de Governo. 
B) O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 
C) O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 
D) Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da 

República. 

26)  Durante o prazo de vigência da servidão ambiental, 
é vedado ao detentor: 

 
A) Alienar a área. 

B) Alterar a destinação da área. 

C) Ceder a área. 

D) Transferir totalmente a área. 

 
27) NÃO compete ao Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos: 
 
A) Acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional 

de Recursos Hídricos e determinar as providências 
necessárias ao cumprimento de suas metas. 

B) Analisar propostas de alteração da legislação 
pertinente a recursos hídricos e à Política Nacional 
de Recursos Hídricos. 

C) Apreciar o Relatório de Segurança de Barragens, 
fazendo, se necessário, recomendações para 
melhoria da segurança das obras, bem como 
encaminhá-lo ao Congresso Nacional.  

D) Aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos e 
encaminhá-lo ao Presidente da República, para 
envio, na forma de projeto de lei, ao Congresso 
Nacional. 

 
28)  No caso de guarda doméstica de espécie silvestre 

não considerada ameaçada de extinção, o juiz: 
 
A) Considerando as circunstâncias, pode deixar de 

aplicar a pena. 
B) Considerando as circunstâncias, pode dobrar a pena. 
C) Deverá deixar de aplicar a pena em caso de 

apresentação voluntária do réu. 
D) Mesmo sem o flagrante, deverá expedir o mandado 

de prisão do infrator. 
 
29)  O prazo mínimo da servidão ambiental temporária é 

de: 
 
A) 05 (cinco) anos. 

B) 10 (dez) anos. 

C) 15 (quinze) anos. 

D) 20 (vinte) anos. 

 
30)  O Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

tem os seguintes objetivos, EXCETO: 
 
A) Contribuir para a manutenção da diversidade 

biológica e dos recursos genéticos no território 
nacional e nas águas jurisdicionais. 

B) Contribuir para a preservação e a restauração da 
diversidade de ecossistemas naturais. 

C) Favorecer condições e promover a educação e 
interpretação ambiental, a recreação em contato com 
a natureza e o turismo ecológico. 

D) Incentivar as populações locais e as organizações 
privadas a estabelecerem e administrarem unidades 
de conservação dentro do sistema nacional. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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31)  Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de 
recursos hídricos serão utilizados: 

 
I – No financiamento de estudos, programas, projetos e 

obras incluídos nos Planos de Recursos Hídricos. 
II – No pagamento de despesas de implantação e custeio 

administrativo dos órgãos e entidades integrantes do 
Sistema Municipal de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. 

 
De acordo com seus conhecimentos: 
 
A) Apenas I está correto. 
B) Apenas II está correto. 
C) I e II estão corretos. 
D) I e II estão incorretos. 
 
32)  São instrumentos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos: 
 
A) A cobrança pelo uso de recursos hídricos. 
B) A compensação a municípios. 
C) A venda dos direitos de uso de recursos hídricos. 
D) Os Planos de Recursos Hídricos. 
 
33)  São instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente, EXCETO: 
 
A) O estabelecimento de padrões de qualidade 

ambiental. 
B) O licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras. 
C) O sistema municipal de informações sobre o meio 

ambiente. 
D) O zoneamento ambiental. 
 
34)  São princípios básicos da educação ambiental, 

EXCETO: 
 

A) A abordagem articulada das questões ambientais 
locais, regionais, nacionais e globais. 

B) A garantia de continuidade e permanência do 
processo educativo. 

C) A garantia de democratização das informações 
ambientais. 

D) A permanente avaliação crítica do processo 
educativo. 

 
35) O controle ambiental envolve atividades voltadas 

para a fiscalização dos impactos negativos gerados 
por ações antrópicas, com o objetivo de prevenir ou 
reduzir essas externalidades. Assinale a alternativa 
correta a respeito das ferramentas utilizadas pelo 
controle ambiental:  

 

A) O licenciamento é uma atividade remediadora de 
impactos negativos causados aos ecossistemas.  

B) O Estudo de Impacto Ambiental é elaborado durante 
e após a implantação do projeto.  

C) A fiscalização tem o objetivo de corrigir danos ou 
situações que apresentem riscos potenciais, gerados 
durante a implantação do empreendimento. 

D) A etapa do licenciamento é realizada antes da 
implantação do empreendimento e o Estudo de 
Impacto Ambiental deve ser realizado por entidades 
públicas.     

36) Assinale a alternativa correta, levando em 
consideração o impacto das queimadas sobre o solo 
e a legislação florestal brasileira: 

 

A) O uso de fogo em florestas vinculado a pesquisas 
científicas depende de autorização exclusiva do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente.  

B) O plano de contingência de incêndios florestais 
proíbe a construção de aceiros em Unidades de 
Conservação, pois essa prática compromete a 
diversidade de espécies.  

C) Os resíduos carbonizados provenientes das 
queimadas contém uma quantidade apreciável de 
nutrientes que ficam disponíveis às culturas, porém, 
a longo prazo essa prática leva a redução dos níveis 
de matéria orgânica do solo e sua consequente 
degradação. 

D) O uso da queimada em Unidades de Conservação é 
estritamente proibido pela legislação brasileira.  

 
37) O manejo sustentável de florestas nativas exige 

decisões baseadas em informações consistentes 
com a finalidade de reduzir as externalidades 
negativas ao ambiente e à sociedade. Podemos dizer 
que: 

 

A) Toda e qualquer exploração de produtos florestais 
necessita de um Plano de Manejo Florestal 
Sustentável aprovado por uma instituição ligada ao 
Sistema Nacional de Informação sobre o Meio 
Ambiente. 

B) A dendrometria é uma prática que visa estimar 
produtividade de plantios comerciais de espécies 
madeireiras, porém, essa prática não é eficiente para 
espécies florestais que se desenvolvem em 
ambientes naturais.  

C) Variáveis como a topografia da área devem ser 
incluídas no Plano Operacional Anual com o fim de 
facilitar o escoamento dos produtos e economizar 
energia.  

D) O censo florestal é visto como uma ferramenta 
meramente econômica, pois só os indivíduos cujo 
valor da madeira alcança altos valores no mercado 
são monitorados por essa prática.   

 
38) O quadro de mudanças climáticas atual gera desafios 

para diversos setores da economia. O Plano 
Nacional sobre Mudança do Clima tem o objetivo de 
promover ações colaborativas com a finalidade de 
prevenir impactos ambientais e superar os problemas 
originados pelas alterações do clima.  Assinale a 
alternativa correta a respeito das ações 
desenvolvidas no Brasil para mitigação dos danos 
causados pelas mudanças climáticas: 

 

A) A preservação e a reconstituição de reservas legais 
contribuem com a fixação de carbono.  

B) No Brasil, a maior parte dos poluentes provenientes 
de combustíveis fósseis tem origem no setor elétrico.  

C) O plantio de eucalipto aumenta a pressão sobre as 
áreas de mata nativa para a produção de carvão, 
contribuindo para a aceleração do aquecimento 
global.  

D) A escassez de terras virgens agricultáveis e a 
segurança alimentar impossibilitam a mudança da 
matriz energética do petróleo para os 
biocombustíveis no Brasil. 
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39) O manejo de áreas afetadas por xenobióticos requer 

conhecimentos técnicos sobre a natureza das 

substâncias contaminantes e do ambiente. Assinale a 

alternativa correta a respeito da degradação dos 

poluentes na natureza:  

 

A) Os compostos aromáticos halogenados são de 

origem sintética e estão entre os poluentes mais 

persistentes, pois não existem microrganismos 

capazes de metaboliza-los. 

B) As bactérias são o único grupo de microrganismos 

capaz de degradar produtos de origem petrolífera.  

C) O processo de degradação pode ser acelerado com 

o cultivo de espécies vegetais resistentes que 

favorecem o desenvolvimento de microrganismos na 

sua rizosfera. 

D) Os agrotóxicos são prejudiciais a todas as espécies 

de organismos vivos, portanto sua degradação 

ocorre apenas pela ação da radiação solar e pela 

interação com partículas de argila dos solos.  

 

40)  A Agenda 21 é um programa criado para 

compatibilizar o desenvolvimento econômico do 

século XXI com as diretrizes de sustentabilidade e 

justiça social estabelecidas por organismos 

internacionais como a Organização das Nações 

Unidas. Assinale a alternativa correta a respeito da 

relação entre as diretrizes sustentáveis e a gestão 

ambiental das empresas: 

A) A redução da emissão de CO2 é um dos objetivos 

para as indústrias, porém o mesmo não ocorre com o 

setor agropecuário, pois a comunidade científica 

ainda não determinou potencial de impacto desse 

setor para este parâmetro.  

B) A política ambiental estabelecida por diversas 

empresas está envolvida com a área de marketing e 

envolve ações para valorizar a imagem das marcas.  

C) Os clientes de alta renda são os menos afetados 

pelas ações ambientais estabelecidas pelas 

empresas de alimentos.  

D) Apesar do apelo ambiental, a legislação brasileira 

proíbe a exigência de certificações ambientais para 

que as empresas possam ser escolhidas em 

processos licitatórios. 

 

41) Aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou 

destruição dos recursos naturais. Trata-se de: 

 

A) Uso direto. 

B) Uso sustentável. 

C) Uso indireto. 

D) Extrativismo. 

 
 
 

42)  A formação de cidadãos conscientes do valor 
relativo a um meio ambiente equilibrado é um dos 
objetivos do sistema educacional brasileiro. Tendo 
como base a Política Nacional de Educação 
Ambiental, podemos dizer que: 

 
A) A criação de disciplinas específicas voltadas para a 

educação ambiental são facultativas para os cursos 
de extensão. 

B) A sensibilização ambiental dos agricultores deve ser 
feita por métodos formais, que permitam a 
compreensão teórica e prática do assunto.   

C) A educação ambiental deverá se tornar uma 
disciplina obrigatória para os alunos dos níveis médio 
e fundamental a partir de 2018. 

D) A educação ambiental se encontra bem difundida no 
ensino infanto-juvenil, porém não na educação 
voltada para adultos.  

 
43) Política ambiental é um conjunto de medidas 

estabelecidas por governos e empresas e tem como 
o principal objetivo o desenvolvimento sustentável. 
Dessa forma, é correto dizer: 

 
A) A adoção de políticas ambientais envolve a 

capacitação e conscientização de funcionários para 
que estes adotem ações apropriadas no cotidiano.      

B) A baixa correlação entre a adoção de políticas 
ambientais e redução de custos, faz com que muitas 
empresas deixem de adotá-las.  

C) A adoção da logística reversa é prevista em lei para 
alguns setores, porém ainda não é aproveitada como 
ferramenta de marketing pelas grandes empresas.  

D) Os bens públicos, administrados pelo Estado, são 
disponibilizados a população de forma gratuita, 
originando desperdícios e má gestão. 

 
44) A inserção da questão ambiental no sistema 

educacional é fundamental para a formação de 

pessoas conscientes sobre os efeitos das ações 

antrópicas em relação aos ecossistemas naturais e à 

qualidade de vida, tanto no meio rural quanto urbano. 

Assinale a alternativa que contém um princípio 

básico que norteia a Política Nacional de Educação 

Ambiental:   
 

A) A avaliação anual dos processos da educação 

ambiental através de um exame único a nível 

nacional.  

B) A superioridade da cultura indígena a respeito da 

preservação do meio-ambiente.   

C) A concepção do meio ambiente levando em 

consideração a independência entre o meio 

socioeconômico e o natural.    

D) A garantia de continuidade e permanência do 

processo educativo. 
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45) A poluição do ar ocorre pela emissão e dispersão de 
compostos gasosos e partículas que formam 
aerossóis capazes de causar danos ao ambiente e à 
saúde. Assinale a opção correta a respeito do 
controle da emissão de poluentes do ar:  

 
A) O transporte de materiais pulverulentos sem proteção 

pode oferecer riscos à saúde dos operários de uma 
indústria.    

B) A substituição de fornos abastecidos por carvão de 
eucalipto por processos elétricos de indução tem 
causado um sério aumento dos casos de emissão de 
monóxido de carbono.  

C) A queima de combustíveis fósseis gera problemas 
como a chuva ácida. A substituição destes 
compostos por carvão mineral é indicada para o 
problema citado.  

D) A alteração da topografia regional constitui no 
método de controle menos agressivo ao meio 
ambiente na maioria dos casos de poluição do ar 
gerados pelas indústrias.   

 
46)  As águas doces destinadas ao abastecimento para 

consumo humano, após tratamento convencional ou 
avançado; à irrigação de culturas arbóreas, 
cerealíferas e forrageiras; à pesca amadora, é 
enquadrada como pertencente a qual classe: 

 
A) Classe especial. 
B) Classe 1. 
C) Classe 2. 
D) Classe 3. 
 
47) São instrumentos da Política Nacional sobre 

Mudança do Clima: 
 
I - os Planos de Ação para a Prevenção e Controle do 

Desmatamento nos biomas; 
II - as linhas de crédito e financiamento específicas de 

agentes financeiros públicos e privados; 
III - o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. 
 
Estão corretos os itens: 
 
A) I e II apenas. 
B) I e III apenas. 
C) II e III apenas. 
D) I, II e III. 
 
48) É competência do CONAMA (Conselho Nacional do 

Meio Ambiente), EXCETO: 
 
A) Estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e 

critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos 
Estados e supervisionado pelo IBAMA. 

B) Assessorar o Presidente da República na formulação 
da política nacional e nas diretrizes governamentais 
para o meio ambiente e os recursos ambientais. 

C) Executar programas, projetos e controlar, fiscalizar 
atividades capazes de provocar a degradação 
ambiental. 

D) Planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como 
órgão federal, a política nacional e as diretrizes 
governamentais fixadas para o meio ambiente. 

49) A Política Nacional do Meio Ambiente atende aos 
seguintes princípios: 

 
A) Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água 

e do ar. 
B) Indisponibilização das terras devolutas ou 

arrecadadas pelos estados, por ações 
discriminatórias, necessárias à proteção dos 
ecossistemas naturais. 

C) Preservação, restauração dos processos ecológicos 
essenciais e proveção do manejo ecológico das 
espécies e ecossistemas. 

D) Preservação da diversidade e a integridade do 
patrimônio genético do País e fiscalização das 
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 
material genético. 

 
50) A teoria do desenvolvimento sustentável propunha-se 

um modelo que conciliasse três pilares: 
 
A) ambiental, social, econômico. 
B) ambiental, fiscal, hierárquico. 
C) civil, social, hierárquico. 
D) civil, fiscal, econômico. 
 
51) A lei que estabelece a Política Nacional de Recursos 

Hídricos traça como objetivos, EXCETO:  
 
A) Assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade 
adequados aos respectivos usos. 

B) Estimular a utilização racional e integrada dos 
recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, 
com vistas ao desenvolvimento sustentável. 

C) Promover a prevenção e a defesa contra eventos 
hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes 
do uso inadequado dos recursos naturais. 

D) Licenciar e revisar atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras. 

 
52) Os instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente são instituídos: 

 

A) Das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. 

B) Do estabelecimento de padrões de qualidade 

ambiental. 

C) Do acompanhamento do estado da qualidade 

ambiental. 

D) Do controle social. 

 
53) De acordo com a Lei Federal, a Política Nacional 

sobre Mudança do Clima (PNMC) visa: 
 
A) Adoção de métodos, técnicas e processos que 

considerem as peculiaridades locais e regionais.  
B) O enfraquecimento das remoções antrópicas por 

sumidouros de gases de efeito estufa no território 
nacional. 

C) A compatibilização do desenvolvimento econômico-
social com a proteção do sistema climático. 

D) Utilização de tecnologias apropriadas, considerando 
a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção 
de soluções graduais e progressivas. 
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54) O grupo de poluentes que servem como indicadores 
da qualidade do ar, adotados universalmente e que 
foram escolhidos em razão da frequência de 
ocorrência e de seus efeitos adversos, são: 

 
A) Partículas Inalteradas, Partículas Totais em 

Suspensão, Partículas Inaláveis. 
B) Material Particulado, Partículas Totais em 

Suspensão, Partículas Inaláveis. 
C) Partículas Inalteradas, Partículas Parciais em 

Suspensão, Partículas Inaláveis. 
D) Material Inalterado, Partículas Totais em Suspensão, 

Partículas Subatômicas. 
 
55) De acordo com a legislação federal, o processo de 

separação dos itens recicláveis deve seguir os 
seguintes padrões de cores: 

 
A) AZUL: resíduos perigosos. 
B) VERMELHO: papel/papelão. 
C) VERDE: vidro. 
D) AMARELO: plástico. 
 
56) Indivíduos de uma mesma espécie, que habitam um 

determinado local, formam uma população e um 
conjunto de populações de várias espécies distintas, 
que coexistem e interagem neste local, estamos 
tratando de: 

 

A) gênero. 

B) família. 

C) grupo. 

D) comunidade. 
 
57) É considerada como estratégia de minimização dos 

impactos da mudança climática para a saúde pública: 

 

A) A conservação da biodiversidade em áreas 

prioritárias.  

B) A formação e melhoria de corredores ecológicos 

entre áreas prioritárias para conservação da 

biodiversidade.  

C) A realização de campanhas de esclarecimentos 

sobre as causas, efeitos e formas de se evitar e tratar 

as doenças relacionadas à mudança do clima. 

D) Linhas de crédito e financiamento específicas de 

agentes financeiros públicos e privados. 

 

58) São objetivos do Estadual de Meio Ambiente - 

FEMAM: 

 

A) Centralizar recursos financeiros para execução das 

políticas e projetos a cargo da Secretaria Estadual do 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR. 

B) Dotações consignadas no Orçamento do estado e 

créditos adicionais que lhe sejam destinados.  

C) Indenizações decorrentes das ações ajuizadas com 

respaldo na legislação pertinente à preservação e 

conservação do meio ambiente. 

D) Licenciamento de patentes e inventos financiados 

com seus recursos disponíveis. 

59) O Grupo de Trabalho para a Elaboração da Política 

Estadual de Mudanças Climáticas e Combate à 

Pobreza deve propiciar as condições materiais, 

técnicas, institucionais e legais para sua criação e 

implantação. Esse Grupo de Trabalho é constituído 

por um técnico de cada uma das instituições abaixo 

relacionadas, EXCETO: 

 

A) Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 

SEMAR. 

B) Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR.  

C) Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR. 

D) Secretaria de Governo. 

 

60) Ressalvadas as Áreas de Preservação Permanente - 

APP, as pequenas propriedades rurais com até 04 

(quatro) módulos fiscais, conforme definição em lei 

federal, e as áreas urbanas, observada a legislação 

urbanística local, terão os seguintes procedimentos 

isentos de licenciamento ambiental: 

 

A) obras e serviços de correção do solo. 

B) planta, mapa ou croqui de situação e/ou de 

localização, que conste a georreferência do 

empreendimento ou da atividade a ser licenciada. 

C) projeto da obra ou da atividade a ser efetivada, 

quando for o caso. 

D) doações efetivadas por pessoas físicas e jurídicas, 

públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e 

internacionais. 

 
 

 


