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A B C

A 

D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

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.seletivofloriano@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI 

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

 

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

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) 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 Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três 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 Teste Seletivo o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, 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 Teste 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 Teste Seletivo. 

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:____________________________________________________________________________________________________ 

 

ANALISTA AMBIENTAL 

D

C 

A

 

B A 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI 

 

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

 

TEXTO 

 

Um site de relacionamentos acaba de anunciar a criação de um serviço que pode muito bem ser 1 

tratado como inaceitável: colocar à disposição de pessoas interessadas em ter um filho um cadastro de 2 

doadores de esperma e de óvulo considerados bonitos. O objetivo, segundo os organizadores, é 3 

oferecer aos casais o que eles acreditam ser a possibilidade de ter um filho mais belo. 4 

Os inventores da ideia são os criadores da rede social Beautiful People.  Ela só aceita como 5 

membro quem for classificado como bonito. O candidato a participar deve ser aprovado em uma 6 

votação feita pelos integrantes. Mas não basta passar por essa primeira porta. Quem se descuida da 7 

aparência corre o risco de ser expulso. Foi o que aconteceu no começo deste ano, quando cerca de 8 

cinco mil pessoas foram excluídas com o argumento de que tinham ganhado quilos a mais. Hoje, a rede 9 

conta com cerca de 600 mil integrantes do mundo todo. 10 

E são esses indivíduos que o site disponibiliza como possíveis doadores. Aqueles que se 11 

dispõem a doar seu material genético podem ser encontrados no grupo Beautiful Baby Service, um 12 

fórum aberto dentro do site. O problema é que, numa sociedade que já viveu episódios hediondos como 13 

o Holocausto, ofertar um critério de seleção baseado na beleza dá arrepios. “É uma iniciativa 14 

inaceitável, que lembra a eugenia”, diz Salmo Raskin, presidente da Sociedade Brasileira de Genética 15 

Médica. De fato, o anúncio do serviço remete, perigosamente, a uma tentativa de colocar em prática a 16 

teoria que prega o aperfeiçoamento da espécie humana por meio da seleção genética, em busca de uma 17 

civilização perfeita. Os responsáveis pelo site, claro, defendem-se das críticas. “Não queremos 18 

estabelecer a escolha pela beleza, mas apenas abrir nossa base, de pessoas brilhantes, como potenciais 19 

doadoras”, disse à ISTOÉ Laura Hind, porta-voz da rede. 20 

Segundo Greg Hodge, diretor do Beautiful People, a iniciativa surgiu por causa de insistentes 21 

pedidos. “Todos os pais gostariam que seus filhos fossem abençoados com vários atributos, sendo que 22 

um dos mais procurados é a beleza. Imagine a demanda para um website cujos membros se parecem 23 

com Brad Pitt, George Clooney e Angelina Jolie”, disse. 24 

No início, o serviço seria ofertado apenas aos membros da rede. Mas, no que consideraram um 25 

gesto de generosidade, os responsáveis resolveram abri-lo a qualquer interessado. “Não tínhamos 26 

certeza se o estenderíamos a pessoas que não fossem bonitas”, contou Robert Hintze, um dos 27 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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fundadores do site. “Mas todos, inclusive os feios, gostariam de colocar filhos bonitos no mundo, e não 28 

podemos ser egoístas com o nosso pool de genes de pessoas atraentes.” 29 

A atitude, no entanto, carece de conhecimento. Qualquer indivíduo sabe que a presença de um 30 

pai e de uma mãe bonitos não é garantia de que a criança terá os traços harmônicos. Hoje se sabe, 31 

inclusive, que é muito difícil prever até mesmo a chance de o bebê herdar características pontuais 32 

vinculadas à aparência, como a cor dos olhos e dos cabelos. “Atualmente, temos a informação de que 33 

diversos genes estão associados a essas características”, explica Raskin. “Por isso, é muito simplista 34 

dizer que determinado casal apresenta essa ou aquela probabilidade de ter um filho com olhos claros, 35 

por exemplo.” 36 

Na opinião do médico carioca Luiz Fernando Dale, especialista em medicina de reprodução 37 

assistida, trata-se de um projeto idealizado por indivíduos psicologicamente deturpados. Ele conta que, 38 

na sua experiência, nunca se deparou com casais pedindo filhos bonitos. “O que eles querem é que a 39 

criança seja saudável e se pareça o máximo possível com eles próprios”, diz. Para que isso seja 40 

possível, os médicos costumam recorrer a bancos de esperma e a doadoras de óvulos que pertençam, 41 

por exemplo, às mesmas populações das quais fazem parte os casais interessados. É o chamado critério 42 

da regionalidade. 43 

Para o Brasil, o Beautiful Baby Service pode não ter valia. Aqui, não é possível importar 44 

esperma ou óvulo e as doações são sempre anônimas. Portanto, o brasileiro que se interessar – e 45 

conseguir encontrar um doador no serviço – terá que ir a um lugar que permita uma doação aberta, em 46 

que doador e receptor podem se conhecer. Na Inglaterra isso é possível. Lá, inclusive, a Clínica 47 

London Bridge Fertility, Gynecology and Genetics Center, por exemplo, já se prontificou a realizar os 48 

procedimentos que podem ser gerados por meio dos contatos intermediados pela rede. “Apoiamos a 49 

iniciativa porque há dificuldade de encontrar doadores”, justificou à ISTOÉ Tim Mott, responsável 50 

pela comunicação da clínica. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        IN:https://istoe.com.br/83259_A+QUESTIONAVEL+BUSCA+DO+BEBE+PERFEITO/ 
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01) Segundo o texto, no Brasil 

 

A) A reprodução artificial ainda está no campo das 

hipóteses. 

B) Os centros de reprodução assistida limitam-se a 

atender casais com problemas de fertilidade. 

C) A comercialização de óvulos inseminados 

artificialmente obedece a sigilo e atende aos valores 

éticos. 

D) A seleção de doadores de óvulos ou esperma pelos 

pais que desejam ter filhos prescinde de beleza física 

das crianças.  

 

02) Da leitura do texto depreende-se que 

 

A) Beleza e saúde são as duas pretensões mais 

manifestadas pelos pais que desejam ter filhos 

através da doação de óvulos ou esperma. 

B) No Brasil assim como na Inglaterra já é possível que 

doador e receptor se conheçam, anulação a hipótese 

de doação anônima. 

C) A doação de esperma e óvulos que remetam a 

possibilidade de ter um filho mais belo pode gerar 

uma distorção no real sentido da vida e das relações 

sociais sobrepondo um ser humano sobre o outro. 

D) A busca da perfeição tem gerado a criação, em todo o 

mundo, de cadastros de doadores de esperma e 

óvulos que garanta o nascimento de filhos bonitos. 

 

03) A leitura do primeiro e segundo parágrafos leva a 

inferir que os avanços científicos refletem 

 

A) O entendimento de alguns grupos de pessoas de que 

o ser humano é essencialmente matéria biológica. 

B) O desejo humano de procriação e imortalidade. 

C) O respeito pelos sentimentos humanos. 

D) O conhecimento da alma humana. 

 

04) Constitui um ponto de vista do autor, expresso no 

texto: 

 

A) “O problema é que, numa sociedade que já viveu 

episódios hediondos como o Holocausto, ofertar um 

critério de seleção baseado na beleza dá arrepios.” 

(L.13/14). 

B) “É uma iniciativa inaceitável, que lembra a eugenia”” 

(L.14/15). 

C) “É o chamado critério da regionalidade.” (L.42/43). 

D) “Aqui, não é possível importar esperma ou óvulo e as 

doações são sempre anônimas.” (L.44/45). 

 

05)  Leia o trecho abaixo: 

 

“Qualquer indivíduo sabe que a presença de um pai e 

de uma mãe bonitos não é garantia de que a criança 

terá os traços harmônicos.” (L.30/31). 

 

Sobre o período em evidência, é correto afirmar 
 

A) A estrutura oracional obedece ao processo de 

coordenação. 

B) O agente da ação verbal, na primeira oração, é 

indeterminado. 

C) A segunda oração tem valor adjetivo. 

D) A terceira oração equivale a um substantivo. 

 

06) Quanto aos elementos linguísticos usados no texto, é 

verdadeiro o que se afirma em 
 

A) A forma verbal “surgiu” (L.21) apresenta-se com a 

mesma regência de “descuida” (L.7). 

B) O vocábulo “só” (L.5) tem valor de exclusão. 

C) Em “cerca de cinco mil pessoas foram excluídas” 

(L.8/9), o verbo pode ficar também no singular em 

concordância com a palavra “cerca”, observando 

outros ajustes na sentença. 

D) A construção oracional “passar por essa primeira 

porta” (L.7) tem valor  de objeto direto. 

 

07) Quanto às funções dos elementos linguísticos das 

frases presentes nas alternativas abaixo, é correto 

afirmar 
 

A) Os vocábulos “o”, em “o que eles acreditam” (L.4), e 

“o”, em “corre o risco” (L.8), têm a mesma função 

morfológica. 

B) A expressão ”com vários atributos” (L.22) é agente 

da ação verbal. 

C) Não se permite omissão da preposição “de” no uso 

do verbo gostar, em “Todos os pais gostariam que 

seus filhos fossem abençoados com vários atributos” 

(L.22), uma vez que a forma verbal seleciona uma 

oração subordinada substantiva completiva.  

D) A expressão “de pessoas brilhantes” (L. 19) é 

paciente da ação verbal.  

 

08) Exerce a mesma função sintática de “da ideia” (L.5) a 

expressão 
 

A) “de um projeto idealizado” (L.38). 

B) “de seleção” (L.14). 

C) “de um serviço” (L.1). 

D) “de conhecimento” (L.30). 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 6  

 

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI 

 

CARGO: ANALISTA AMBIENTAL 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

09) No texto 

 

A) A expressão “são [...] que”, em “E são esses 

indivíduos que o site disponibiliza como possíveis 

doadores.” (L.11) tem valor de realce, podendo ser 

retirado da oração sem prejuízo sintático. 

B) A construção verbal “tinham ganhado” (L.9) tem 

como forma simples correspondente “ganharam” no 

pretérito perfeito. 

C) A preposição contida na contração “à” (L.2) é uma 

exigência do verbo “colocar” que aparece no 

infinitivo pessoal.  

D) “Por isso” (L.34) tem valor explicativo. 

 

10) Marque a alternativa CORRETA:  

 

A) Em “terá que ir a um lugar” (L.46), o vocábulo “que” 

pertence à mesma classe gramatical  de “que”,  em 

“Qualquer indivíduo sabe que a presença de um pai e 

de uma mãe bonitos...” (L.30/31). 

B) A forma verbal “fazem” (L.42) está no plural 

concordando com “mesmas populações” (L.42).  

C) “Apoiamos” (L.49)  é uma forma verbal anunciadora 

da indeterminação do sujeito na oração. 

D) A forma pronominal “cujos” (L.23), no contexto em 

que se insere, exerce a mesma função sintática de 

“que pode muito bem ser tratado como inaceitável” 

(L.1/2).  

 

AS QUESTÕES DE 11 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO 

TEXTO ABAIXO 

 

¨A Bomba Suja¨ 

1. Introduzo na poesia  

2. a palavra diarreia.  

3. Não pela palavra fria  

4. mas pelo que ela semeia. 

 

5. Quem fala em flor não diz tudo.  

6. Quem me fala em dor diz demais.  

7. O poeta se torna mudo 

8. sem as palavras reais. 

 

9. No dicionário a palavra  

10. é mera ideia abstrata.  

11. Mais que palavra, diarreia  

12. é arma que fere e mata. 

 

13. Que mata mais do que faca,  

14. mais que bala de fuzil,  

15. homem, mulher e criança  

16. no interior do Brasil. 

.......................................... 
 

17. É como uma bomba D  

18. que explode dentro do homem  

19. quando se dispara, lenta,  

20. a espoleta da fome. 

.......................................... 

 

21. Cabe agora perguntar  

22. quem é que faz essa fome,  

23. quem foi que ligou a bomba  

24. ao coração desse homem. 

 

25. Quem é que rouba a esse homem  

26. o cereal que ele planta,  

27. quem come o arroz que ele colhe  

28. se ele o colhe e não janta. 

 

29. Quem faz café virar dólar  

30. e faz arroz virar fome  

31. é o mesmo que põe a bomba  

32. suja no corpo do homem. 

 

33. Mas precisamos agora  

34. desarmar com nossas mãos  

35. a espoleta da fome  

36. que mata nossos irmãos. 

 

37. Mas precisamos agora  

38. deter o sabotador  

39. que instala a bomba da fome  

40. dentro do trabalhador. 

......................................... 

 

41. E sobretudo é preciso  

42. trabalhar com segurança  

43. pra dentro de cada homem 

44. trocar a arma da fome  

45. pela arma da esperança. 

 

GULLAR, Ferreira.  A bomba suja. in: 

http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/ 

 

11) O poema 
 

A) denuncia a exploração do povo brasileiro a quem são 

negados os direitos fundamentais.  

B) evidencia os efeitos da recessão econômica sobre o 

povo brasileiro. 

C) apresenta o homem — em face da fome — 

desapegado à vida. 

D) condena a ação do estrangeiro no Brasil, seduzindo o 

povo com sua moeda forte: o dólar. 
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12) No poema, o sujeito poético  

 

A) revela-se consciente do seu papel transformador da 

realidade. 

B) demonstra insegurança quanto à identificação do 

agente causador do flagelo da fome brasileira. 

C) critica a indiferença das minorias privilegiadas em 

relação ao sofrimento de seus semelhantes,     

D) procura, através de denúncias, alcançar o inatingível. 

 

13) O poema caracteriza-se  

 

A) pela linearidade discursiva.  

B) pela valorização do descritivismo.  

C) pela ambiguidade do discurso.  

D) pelo uso de um tom coloquial. 

 

14) A ação expressa pela forma verbal transcrita à 

esquerda está corretamente indicada em 

 

A) "Introduzo" (v. 1)       — habitual no presente. 

B) "diz" (v. 5) — concluída no passado. 

C) "ligou" (v. 23) — em curso no passado. 

D) "rouba" (v. 25) — contínua no presente. 

 

15)  No poema, 

 

A) "mas" (v. 4) e "e" (v. 28) exprimem a mesma ideia. 

B) "tudo" (v. 5) e "demais" (v. 6) completam o sentido 

do verbo "dizer." 

C) "mudo" (v. 7) e "suja" (v. 32) possuem o mesmo 

valor morfossintático. 

D) "a espoleta da fome" (v. 20) e "o cereal" (v. 26) 

exercem a mesma função sintática. 
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16) Com base na imagem abaixo do Excel 2013 

responda: 

 

 
 

Pedro fez uma tabela dos valores pagos de água e luz no 

primeiro semestre no órgão em que trabalha, caso Pedro 

digite a seguinte formula na célula B9 =SOMA (C3-C4;B7)  

e logo em seguida pressione Enter o valor obtido será: 

 

A) #VALOR! 

B) -230 

C) 230 

D) 30 

 

17) Julgue os itens abaixo: 

 

I. O navegador Google Chrome disponibiliza o recurso 

do modo de navegação anônimo, possibilitando que 

o usuário navegue na internet com mais segurança, 

evitando ser identificado por espiões e vírus. 

II. O navegador Google Chrome tem disponível recursos 

de segurança contra phishing e malware, que, se 

estiverem ativos, avisa ao usuário em caso de ele 

acessar um site que tenha risco. 

III. O navegador Firefox tem disponível o recurso SYNC 

que leva as informações de navegação onde quer que 

vá. 

 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Todos os itens estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Apenas o item I está correto. 

 

 

 

 

 

18) Julgue os itens sobre segurança da informação: 

 

I. Ransomware é uma espécie de malware. 

II. Hoaxes é um tipo de Spam. 

III. Phishing consiste em tentar obter informações 

privilegiadas através de contatos telefônicos, 

enganando funcionários, passando-se por outras 

pessoas. 

 

A) Apenas o item III está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 

19) Julgue as assertivas abaixo: 

 

I. Os programas Limpeza de Disco e Scandisk são 

considerados Softwares Acessórios. 

II. A Calculadora do Windows ou o Bloco de Notas são 

considerados Softwares Utilitários. 

III. Os Programas de Planilhas Eletrônicas são tipos de 

Softwares Aplicativos. 

 

A) Todas as assertivas estão corretas. 

B) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

C) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

D) Apenas a assertiva III está correta. 

 

20) Complete os itens abaixo e assinale a alternativa 

correta: 

 

I. ____________ Sistemas que atuam como gateway entre 

duas redes, obrigando que determinado fluxo de 

dados passe por ele. 

II. ____________ É a rede coorporativa que apresenta 

serviços similares ao de redes públicas. 

III. ____________ Possui várias portas e enviam os pacotes 

de dados apenas para a porta de destino. Uma de 

suas características é a de permitir comunicações 

paralelas, onde duas estações podem enviar seus 

dados em um mesmo intervalo de tempo sem risco 

de colisões. 

 

A) I – Proxy, II – Intranet, III – Switch. 

B) I – Switch, II – Proxy, III – Intranet. 

C) I – Switch, II – Intranet, III – Proxy. 

D) I – Proxy, II – Extranet, III – Hub. 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Ao conceder a licença de instalação, o órgão gestor 

de meio ambiente terá, exceto? 
 

A) Concordado com as especificações constantes dos 

planos, programas e projetos ambientais, seus 

detalhamentos e respectivos cronogramas de 

implementação. 

B) Fixado as condicionantes da licença (medidas 

mitigadoras). 

C) Especificado as condicionantes determinadas para a 

operação do empreendimento, cujo cumprimento é 

obrigatório sob pena de suspensão ou cancelamento 

da operação. 

D) Estabelecido medidas de controle ambiental, com 

vistas a garantir que a fase de implantação do 

empreendimento obedecerá aos padrões de 

qualidade ambiental estabelecidos em lei ou 

regulamentos. 
 

22) O prazo de validade de cada licença varia de 

atividade para atividade de acordo com a tipologia, a 

situação ambiental da área onde está instalada, e 

outros fatores. Assinale a frase que não está correta 

quanto ao prazo de validade da licença ambiental: 
 

A) A Licença Prévia tem o prazo mínimo, o estabelecido 

pelo cronograma do projeto apresentado e o prazo 

máximo de 05 anos. 

B) A Licença de Instalação tem o prazo mínimo 

estabelecido de acordo com o cronograma de 

instalação da atividade e o prazo máximo de 05 anos. 

C) A Licença de operação tem o prazo mínimo 

estabelecido de acordo com o cronograma de 

operação da atividade e o prazo máximo de 10 anos. 

D) A Licença de operação tem o prazo mínimo de 04 

anos e o prazo máximo de 10 anos. 
 

23) Nas alternativas abaixo, assinale aquela que contém 

as palavras que completam corretamente o sentido 

do enunciado a seguir: _________________ é o documento 

que fornece informações de caracterização do 

empreendimento a ser licenciado. Deverá conter a 

descrição do empreendimento e do processo de 

produção, e a caracterização das emissões geradas 

nos diversos setores do empreendimento (ruídos, 

efluentes líquidos, efluentes atmosféricos e resíduos 

sólidos).  
 

A) Zoneamento Municipal 

B) Estudo de Impacto Ambiental 

C) Relatório de Impacto Ambiental 

D) Relatório de Controle Ambiental 

 
 

 

24) De acordo com a Lei nº 10.165, de 27.12.2000, qual 

das atividades abaixo é classificada como AAlto, o 

potencial poluidor e/ou o grau de utilização de 

recursos naturais? 

 

A) Indústria de Produtos Minerais Não Metálicos 

B) Indústria de Papel e Celulose 

C) Indústria de Madeira 

D) Indústria do Fumo 

 

25) O Art. 9° da Lei 12.305/2010 define a ordem de 

prioridade na gestão e gerenciamento de resíduos 

sólidos. No quadro abaixo enumere a 2ª coluna de 

acordo coma 1ª indicando essa ordem de prioridade 

e em seguida marque a alternativa com a sequência 

correta: 

 

Coluna 1 Coluna 2 

( 1 ) Prioridade 1 (   ) Reutilização 

( 2 ) Prioridade 2 (   ) Tratamento 

( 3 ) Prioridade 3 (   ) Disposição final 

( 4 ) Prioridade 4 (   ) Redução 

( 5 ) Prioridade 5 (   ) Não geração 

( 6 ) Prioridade 6 (   ) Reciclagem 
 

A) ( 3 ); ( 5 ); ( 6 ); ( 2 ); ( 1 ); ( 4 ) 

B) ( 2 ); ( 5 ); ( 6 ); ( 3 ); ( 1 ); ( 4 ) 

C) ( 3 ); ( 4 ); ( 5 ); ( 1 ); ( 2 ); ( 6 ) 

D) ( 4 ); ( 3 ); ( 6 ); ( 2 ); ( 1 ); ( 5 ) 
 

26) Sobre as formas de tratamento e destinação dos 

resíduos sólidos assinale a afirmativa correta: 
 

A) Aterro Controlado é a forma de disposição final de 

resíduos sólidos no solo, em local devidamente 

impermeabilizado, mediante confinamento em 

camadas cobertas com material inerte, geralmente 

solo, segundo normas operacionais específicas, de 

modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 

segurança, minimizando os impactos ambientais.  

B) A Compostagem constitui-se no processo biológico 

de decomposição da matéria orgânica contida em 

restos de origem animal ou vegetal. Esse processo 

tem como resultado final um produto – o composto 

orgânico – que deve permitir sua aplicação no solo 

sem ocasionar riscos ao meio ambiente. É muito 

praticado no meio rural. Para ser aplicado aos 

resíduos sólidos urbanos, necessita-se de um 

rigoroso processo de triagem de sua fração orgânica 

para livrá-lo de componentes tóxicos ou perigosos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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C) A Reutilização consiste, basicamente, da 

reintrodução dos resíduos no processo de produção. 

É uma prática que precisa ser difundida, 

especialmente pela economia da energia gasta nos 

processos de produção e pela diminuição na 

utilização de matéria-prima virgem. Entretanto, para 

ser viabilizada em maior escala, torna-se inevitável a 

adoção de políticas voltadas à regulamentação e 

incentivos ao setor. 

D) A Biodigestão é o processo de redução de peso e 

volume do lixo pela combustão controlada. É 

utilizada, atualmente, no Brasil, apenas para o 

tratamento de resíduos hospitalares e industriais. É 

bastante difundida em países desenvolvidos e com 

pouca extensão territorial e, normalmente, associada 

à produção de energia. 
 

27) Tudo o que está em nossas casas vão virar lixo um 

dia. De alimentos, guardanapos e roupas, até as 

próprias paredes, que se transformarão em entulho. 

Assinale abaixo a alternativa em que a afirmação não 

é verdadeira sobre o tratamento, destino e 

reciclagem dos resíduos gerados nas nossas casas: 
 

A) O óleo de cozinha que sobra da fritura pode virar 

sabão de um jeito simples. Já as carnes terão que ir 

para o lixo comum ou, se você preferir, seu animal de 

estimação também pode se alimentar delas. 

B) No caso de fraldas e absorventes íntimos, os 

absorventes feitos com silicone são uma boa opção 

reutilizável para as mulheres. Para os bebês, há 

modelos de pano e híbridos, que ajudam a gastar 

menos materiais de difícil destinação. 

C) Carnes de qualquer espécie, cascas de limão, 

laticínios, óleos, gorduras, papel higiênico usado, 

fezes de animais domésticos, frutas cítricas e sal 

podem ser compostados, através das composteiras. 

D) No banheiro, não há tanto segredo. Procure usar os 

cosméticos e produtos de higiene até o final porque a 

destinação de boa parte deles é complicada – acaba 

tendo que parar no lixo comum. Alguns deles são 

biodegradáveis – o mesmo vale para maquiagens. As 

embalagens de tais produtos, quando lavadas, 

podem ser recicladas na parte de plástico sem 

muitos problemas, assim como escovas de dentes 

velhas. 
 

28) Os valores arrecadados em pagamento de multas por 

infração ambiental serão revertidos aos seguintes 

órgãos, exceto; 
 

A) Fundo Ecológico Nacional 

B) Fundo Nacional do Meio Ambiente 

C) Fundo Naval 

D) Fundos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente 

29) Considera-se infração administrativa ambiental toda 

ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, 

gozo, promoção, proteção e recuperação do meio 

ambiente. As infrações administrativas são punidas 

com as seguintes sanções, exceto: 

 

A) Advertência 

B) Demolição de obra 

C) Destruição ou inutilização do produto 

D) Intervenção em estabelecimento 

 

30) Assinale abaixo a alternativa que não faz parte dos 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 

 

A) O zoneamento ambiental. 

B) O licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras. 

C) A criação de reservas e estações ecológicas, áreas de 

proteção ambiental e as de relevante interesse 

ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e 

Municipal. 

D) Os incentivos à produção e instalação de 

equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, 

voltados para a melhoria da qualidade ambiental. 

 

31) São princípios do Código Florestal Brasileiro 

regulado pela Lei nº 12.727, de 17 de outubro de 

2012, exceto: 

 

A) Afirmação do compromisso soberano do Brasil com 

a preservação das suas florestas e demais formas de 

vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do 

solo, dos recursos hídricos e da integridade do 

sistema climático, para o bem-estar das gerações 

presentes e futuras 

B) Responsabilidade particular de cada ente federativo, 

da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em 

colaboração com a sociedade civil, na criação de 

políticas para a preservação e restauração da 

vegetação nativa e de suas funções ecológicas e 

sociais nas áreas urbanas e rurais. 

C) Fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca 

da inovação para o uso sustentável do solo e da água, 

a recuperação e a preservação das florestas e demais 

formas de vegetação nativa. 

D) Criação e mobilização de incentivos econômicos para 

fomentar a preservação e a recuperação da 

vegetação nativa e para promover o 

desenvolvimento de atividades produtivas 

sustentáveis. 

 

https://www.ecycle.com.br/component/content/article/35-atitude/554-animais-podem-ajudar-com-residuos-solidos.html
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/35-atitude/554-animais-podem-ajudar-com-residuos-solidos.html
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32) Quando ocorre um desmatamento em desacordo 

com a Lei do Código Florestal Brasileiro, qual 

procedimento abaixo, o órgão competente não deve 

realizar: 

 

A) Embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso 

alternativo do solo, inclusive as atividades de 

subsistência ou as demais atividades realizadas no 

imóvel mesmo que não relacionadas com a infração. 

B) Propiciar a regeneração do meio ambiente. 

C) Dar viabilidade à recuperação da área degradada. 

D) Como medida administrativa voltada a impedir a 

continuidade do dano ambiental, embargar a obra ou 

atividade que deu causa ao uso alternativo do solo. 

 

33) Desde a Revolução Verde, na década de 1950, o 

processo tradicional de produção agrícola sofreu 

drásticas mudanças, com a inserção de novas 

tecnologias, visando a produção extensiva de 

commodities agrícolas. Estas tecnologias envolvem, 

quase em sua maioria, o uso extensivo de 

agrotóxicos, com a finalidade de controlar doenças e 

aumentar a produtividade. Das alternativas abaixo, 

assinale aquela que não é verdadeira: 

 

A) Segundo a legislação vigente, agrotóxicos são 

produtos e agentes de processos físicos, químicos ou 

biológicos, utilizados nos setores de produção, 

armazenamento e beneficiamento de produtos 

agrícolas, pastagens, proteção de florestas, nativas 

ou plantadas, e de outros ecossistemas e de 

ambientes urbanos, hídricos e industriais. 

B) As substâncias e produtos empregados como 

desfolhantes, dessecantes, estimuladores e 

inibidores de crescimento também são considerados 

agrotóxicos. 

C) O agrotóxico visa alterar a composição da flora ou da 

fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres 

vivos considerados nocivos.  

D) Os agrotóxicos agrícolas são destinados ao uso na 

proteção de florestas nativas, outros ecossistemas ou 

de ambientes hídricos - cujos registros são 

concedidos pelo Ministério do Meio 

Ambiente/Ibama, atendidas as diretrizes e 

exigências dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e da Saúde. 

 

 

 

 

 

34) Segundo a Lei 7.802/89 – Lei dos Agrotóxicos, no 

Brasil, para quais agrotóxicos o registro de 

agrotóxicos é proibido? 

 

A) Para os quais haja antídoto no Brasil. 

B) Para os quais o Brasil disponha de métodos para 

desativação de seus componentes, de modo a 

impedir que os seus resíduos remanescentes 

provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde 

pública. 

C) Para aqueles que revelem características 

teratogênicas. 

D) Para aqueles que não provoquem distúrbios 

hormonais. 

 

35) Considerada um exemplo de gestão de recursos 

hídricos, a Lei das Águas brasileira, que completou 

20 anos em janeiro, reforça as ações de 

conscientização do Dia Mundial da Água. Das 

afirmações abaixo assinale aquele que não é 

verdadeira: 
 

A) O primeiro de seus fundamentos é de que a água é 

considerada um bem de domínio público e um 

recurso natural limitado, dotado de valor econômico. 

B) A gestão dos recursos hídricos deve proporcionar os 

usos múltiplos das águas, de forma centralizada, 

contando com a participação do Poder Público, dos 

usuários e das comunidades. 

C) Em situações de escassez, o uso prioritário da água é 

para o consumo humano e para a dessedentação de 

animais.  

D) De acordo com a lei, o Estado compartilha com os 

diversos segmentos da sociedade uma participação 

ativa nas decisões de proteção e uso do recurso. 
 

36) Sobre o que dispõe a Lei de Proteção à Fauna não é 

correto afirmar que: 
 

A) O Poder Público criará reservas Biológicas Nacionais, 

Estaduais e Municipais, onde as atividades de 

utilização, perseguição, caça, apanha, ou introdução 

de espécimes na fauna e flora silvestre e domésticas, 

bem como modificações do meio ambiente a 

qualquer título são proibidas, ressalvadas as 

atividades científicas devidamente autorizadas pela 

autoridade competente. 

B) Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase 

do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente 

fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem 

como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são 

propriedades do Estado, sendo proibida a sua 

utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. 
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C) Nenhuma espécie poderá ser introduzida no País, 

sem parecer técnico oficial favorável e licença 

expedida na forma da Lei. 

D) Poder Público estimulará a formação e o 

funcionamento de clubes e sociedades amadoristas 

de caça e de tiro ao voo objetivando alcançar o 

espírito associativista para a prática desse esporte. 

 

37) Das alternativas abaixo, assinale àquela que contém 

o termo que completa corretamente o enunciado a 

seguir: __________________ é a área do imóvel rural que, 

coberta por vegetação natural, pode ser explorada 

com o manejo florestal sustentável, nos limites 

estabelecidos em lei para o bioma em que está a 

propriedade. Por abrigar parcela representativa do 

ambiente natural da região onde está inserida e, que 

por isso, se torna necessária à manutenção da 

biodiversidade local. 
 

A) Área de desmatamento 

B) Reserva Legal 

C) Reserva Florestal 

D) Área de Proteção Ambiental 

 

38) A auditoria ambiental serve para certificar se as 

empresas realmente estão cumprindo as leis e se as 

características divulgadas pelo “marketing verde” 

não ficam somente no discurso. A auditoria de 

órgãos fiscalizadores tem como finalidade a 

fiscalização das atividades com relação ao 

atendimento dos seguintes aspectos, exceto: 
 

A) Apuração de denúncias 

B) Concessão de licenças. 

C) Quantificação e qualificação de danos. 

D) Verificação de uma administração mais ágil e 

competitiva. 
 

39) Qual das alternativas abaixo não é uma operação de 

fiscalização de produtos e atividades potencialmente 

poluidoras, e do uso adequado dos recursos 

naturais? 
 

A) Entrada e comércio ilegal de mercúrio no país. 

B) Engenharia Reversa de Ácidos Láuricos 

C) Produção, importação, exportação, consumo de 

substâncias destruidoras da camada de ozônio, 

proibidas ou controladas pelo Protocolo de 

Montreal. 

D) Logística Reversa de Óleos Lubrificantes Usados e 

Contaminados (Oluc), verificando o cumprimento 

das metas de destinação de importadores e 

fabricantes. 

40) A Ação pública, oficial ou privada, destinada a 

orientar, corrigir e fiscalizar atividades que afetam 

ou possam afetar o meio ambiente é a definição de: 

 

A) Monitoramento Ambiental 

B) Consultoria Ambiental 

C) Controle Ambiental 

D) Iniciativa Ambiental 

 

 

 


