ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

AGENTE AMBIENTAL
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 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
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
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, 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 Concurso Público.
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:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

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

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
PÓS-HONESTIDADE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

A verdade está em baixa na esfera pública. Ela é vítima de corrupção ativa e passiva: ativa quando alguém
produz informação falsa e a dispara; passiva quando alguém a consome e, num reflexo, a replica em suas redes. Ambos
agem em parceria. O Brasil recente nos oferece inúmeros exemplos de informações fabricadas e espalhadas por essa
parceria de corruptores; Marielle Franco teria sido ex-mulher do traficante Marcinho vp e eleita pelo Comando
Vermelho; Sergio Moro teria ajudado o PSDB a desviar R$ 500 milhões; os tiros contra a caravana de Lula teriam sido
invenções do PT; o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia, e 90% dos assassinatos de homossexuais ocorreriam
em locais de consumo de drogas e prostituição; a questão da água" em São Paulo, para Alckmin, estaria resolvida; a
"ideologia de gênero" estaria pervertendo a sexualidade de crianças por todo o país.
Ainda que a mentira na política seja tão velha quanto a própria política, sua escala industrial, velocidade de
propagação e capacidade de customização cirúrgica, conforme o perfil do receptor, deram ao fenômeno uma dimensão
desconhecida. A mentira que perdura fora do alcance do radar público pode produzir danos irreversíveis quando a
contestação ou o desmentido chegam tarde demais ou quando seu consumidor não está aberto à dúvida.
A atual circulação de notícias falsas, forjadas não para informar, mas para provocar emoções e espasmos,
não é mero agravamento de problema antigo, mas patologia nova, cujos remédios ainda estão sendo inventados e
testados.
Seus impactos são sentidos em eleições, políticas públicas e conflitos sociais cotidianos.
O obstáculo que isso põe à vida democrática, que depende de cidadãos informados e que definem suas
posições com base em fatos reais elementares, é evidente. Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua esquina,
se aceita qualquer versão dos fatos que lhe oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem
causalidades complexas da vida social, como a violência ou a falta de emprego, não poderá dizer que se autogoverna.
Será presa fácil para a dominação e a manipulação. Um fantoche não é um sujeito livre em qualquer sentido genuíno
da palavra liberdade.
Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais sutil que o acompanha: não é só a verdade que está
em baixa, mas o valor da verdade. Mais perigoso do que a contaminação do espaço público com versões maquiadas
dos fatos é a perda do interesse na veracidade das versões, o esvaziamento de sua relevância.
Harry Frankfurt, filósofo estadunidense, observou essa distinção anos atrás. Para ele, o mentiroso é aquele
que falta com a verdade de forma deliberada. Sabe que mente porque conhece a verdade. A mentira não se confunde
com a "bullshit", uma afirmação indiferente à verdade e veiculada com outros objetivos. Traduziu-se “bullshit" por
“pós-verdade". Seguindo essa tradução, podemos chamar o “bullshiter" de “pós-honesto".
O pós-honesto, diferentemente do mentiroso, não sabe se está mentindo e nem quer saber. Para ele, a
verdade pouco importa, pois joga outro jogo: a versão que comunica almeja despertar afetos e reações impulsivas, de
marcar o pertencimento a um grupo, de definir identidades e contrastes. Mira o fígado, não a mente. O pós-honesto é
inimigo mais sério da democracia do que o mentiroso, pois promove o eclipse da verdade como critério a partir do
qual decidimos e agimos. Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com a esfera pública, mais perdemos a
capacidade de ser honestos.
Quando Michel Temer, dias atrás, disse a empresários que o povo “se regozijou" com a centralização de
poder da ditadura militar, não estava interessado em disputar leituras da história. Apenas sinalizava simpatia ao
grupo de ouvintes. Quando manifestantes disseram, sob liderança de Alexandre Frota, que uma exposição de arte, na
qual jamais pisaram, incentivava a pedofilia, não estavam preocupados em saber se isso era verdade ou mentira. Sua
empreitada era outra. São monumentos exemplares da pós-honestidade. Contribuir com esse jogo, de forma ativa ou
passiva, é um problema ético.

MENDES, Conrado Hübner. Pós-modernidade. In: ÉPOCA, 9 abril 2018. p. 82.
CARGO: AGENTE AMBIENTAL
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01) O texto evidencia
(A) Afirmações
coletivo.

negativas

05) O verbo é o núcleo da informação em
encontrando

respaldo

(A) “Ela é vítima de corrupção ativa e passiva”. (L.1).
(B) “o mentiroso é aquele...” (L.26).

(B) Declarações inconsequentes causando impacto
social.

(C) “Marielle Franco teria sido (...) eleita pelo Comando
Vermelho;” (L.4/5).

(C) Pronunciamentos
abalizados
de
diversos
interlocutores gerando reflexão popular.

(D) “Sua empreitada era outra...” (L.39/40).

(D) O
fenômeno
da
“pós-honestidade”
tem
posicionamentos
antiéticos
que
implicam
repercussão negativa na sociedade.

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão
“da ditadura” (L.37) o termo

02) O texto
(A) Explicita uma cultura comportamental antiga de
divulgação de fatos sem respaldo de verdade.
(B) Revela o lado mau do ser humano em não ter
compromisso com a verdade.
(C) Condena os que se deixam levar por informações
sobre as quais não refletem.
(D) Desestimula os que estão em busca da verdade e
desprezam a mentira.
03) De acordo com o texto, depreende-se que
(A) O autor estabelece um diálogo dialético entre dois
pensamentos, ao mencionar os discursos inseridos
nas “informações fabricadas” constantes no
primeiro parágrafo.
(B) A disseminação de informações e notícias
propositadamente criadas tem como motivação
informar o leitor sobre os fatos que acontecem no
mundo.
(C) O comportamento de disseminar notícias falsas faz
com que pessoas de boa fé sejam envolvidas como
vítimas ou, desavisadamente, colaboradoras nos
processos de viralização de conteúdo enganoso.

(A) “de emprego” (L.20).
(B) “à vida democrática” (L.17).
(C) “de notícias” (L.13).
(D) “da pós-honestidade” (L.40).
07) A expressão verbal “pode produzir” (L.11) indica
uma ação
(A) Hipotética.
(B) Concluída.
(C) Habitual.
(D) Momentânea.
08) Tem função predicativa a expressão
(A) “falsa” (L.2).
(B) ‘”pós-honesto”’ (L.30).
(C) ‘”O pós-honesto”’ (L.32)
(D) “de ouvintes” (L.38).
09)
“Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais
sutil que o acompanha: não é só a verdade que está em
baixa, mas o valor da verdade.” (L.23/24).

(D) O resgate da credibilidade, na era da crise da
informação, carece do comprometimento dos
veículos de comunicação social.

Sobre o período em evidência, é correto afirmar:

04) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal
a expressão

(B) A agente da ação verbal, na segunda oração, é
indeterminado.

(A) “informação falsa” (L.2).
(B) “de notícias falsas” (L.13).

(A) A estrutura oracional obedece ao processo de
coordenação.

(C) A oração introduzida pelo vocábulo “que” de valor
de adjunto adnominal.
(D) A conjunção “mas” tem valor adversativo.

(C) “à vida democrática” (L.17).
(D) “da ditadura militar” (L.37).

CARGO: AGENTE AMBIENTAL
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10)

14) Sobre o elementos linguísticos presentes no texto,
é correto afirmar

“Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua
esquina, se aceita qualquer versão dos fatos que lhe
oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe
expliquem causalidades complexas da vida social...”
(L.18/20).
Constitui uma afirmação correta sobre o fragmento a
indicada em
(A) A forma verbal “oferecem”
concordando com “fatos”.

está no plural

(B) Os termos “Se” e “ou”, em “se aceita qualquer
versão dos fatos que lhe oferecem ou se não
conhece
fontes
respeitáveis”,
denotam,
respectivamente” condição e alternância.
(C) Os vocábulos “que” e “que” em “se aceita qualquer
versão dos fatos que lhe oferecem ou se não
conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem
causalidades complexas da vida social...”, exercem
a mesma função morfossintática.
(D) A oração “que aconteceu em sua esquina” tem valor
adjetivo.
11) O “se” é partícula apassivadora pessoal em
(A) “Traduziu-se “’bullshit...’" (L.28).
(B) “...que se autogoverna” (L.20).
(C) “...em saber se isso era verdade ou mentira.” (L.39).
(D) “A mentira não se confunde com a "bullshit"”.
(L.27/28).

(A) Preserva-se a função sintática o termo “algo mais
sutil”, em “há algo mais sutil” (L.23), ao se
substituir o verbo HAVER por existir.
(B) Estabelece a mesma relação que o conectivo “que”,
em “que se autogoverna” (L.20) o “que”, em “que o
povo “se regozijou"’ (L.36).
(C) A expressão “quanto a própria política” (L.9) pode
ser tomada como uma oração com a omissão da
forma verbal e que expressa uma comparação
implícita.
(D) O vocábulo “nova” (L.14), se deslocado para antes
do substantivo que modifica, provocará alteração
semântica na frase.
15)
“Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com
a esfera pública, mais perdemos a capacidade de ser
honestos.” (L.34/35).
Entre as ideias contidas no fragmento em destaque, está
presente uma relação de
(A) Modo
(B) Consequência.
(C) Condição
(D) Proporcionalidade.

12) A alternativa em que o fragmento destacado
contém uma ideia de estado de sujeito é
(A) “Ambos agem em parceria.” (L.2/3).
(B) “o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia,”
(L.6).
(C) “A verdade está em baixa na esfera pública.” (L.1).
(D) “alguém produz informação falsa” (L.1/2).
13) Expressa uma concessão o fragmento transcrito em
(A) “Quando Michel Temer, dias atrás, disse a
empresários” (L.36).
(B) “Ainda que a mentira na política seja tão velha”
(L.9).
(C) “Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação
com a esfera pública,” (L.34).
(D) “...que depende de cidadãos informados” (L.17).

CARGO: AGENTE AMBIENTAL
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INFORMÁTICA
16) Julgue os itens abaixo sobre as formas de pesquisa
do Windows 8:

QUESTÕES DE 16 A 20
19) Com base na imagem abaixo do MS Excel julgue os
itens abaixo:

I. Caso o usuário queira pesquisar especificamente
por arquivos pode utilizar o atalho de teclado
Windows+W.
II. Caso o usuário queira pesquisar especificamente
por configurações pode utilizar o atalho de teclado
Windows+F.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas o item I é verdadeiro.
Apenas o item II é verdadeiro.
Os itens I e II são falsos.
Os itens I e II são verdadeiros.

17) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades do
Windows 8:
I.

O Windows 8 não possui o Outlook Express, seu
aplicativo para ler correio eletrônico chama-se
Email.
II. O aplicativo LOJA do Windows 8 permite a procura
e instalações de aplicativos testados, aprovados e
garantidos pela Microsoft como funcionais e livres
de spywares ou adwares.
III. No Windows 8 o novo Gerenciador de Tarefas
pode ser inicializado de 5 maneiras, uma dela é
pelo atalho Ctrl+Alt+Esc.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas o item I é verdadeiro.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas os itens I e III são verdadeiros.
Apenas o item III é verdadeiro.

18) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades e
atalhos do MS Word:
I.

Ao utilizar o atalho CTRL+F2 o usuário pode exibir
ou esconder sua barra de ferramentas.
II. Para copiar uma formatação o usuário pode utilizar
o atalho Ctrl+Shift+C.
III. Quando o usuário seleciona a opção Oculto nos
Efeitos da tela de Formatação de Fontes, faz com
que o texto não apareça na tela nem na impressão.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas o itens II e III são verdadeiros.
Apenas o itens I e III são verdadeiros.

CARGO: AGENTE AMBIENTAL

I.

Para obter o resultado total da quantidade na
célula C7, o usuário digitou a fórmula
=SOMA(C3;C6) e obteve o resultado igual a 193.
II. Para obter o resultado total da quantidade na
célula C7, o usuário também poderá utilizar
=C3+C4+C5+C6 e após teclar Enter também
obterá o mesmo resultado de 193.
III. Caso o usuário digite na célula C7 a fórmula
=CONT.NÚM(C2:C6) o resultado obtido após
teclar Enter será igual a 5.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Os itens I e II são falsos.
Os itens I e III são falsos.
Os itens II e III são falsos.

20) Julgue os itens abaixo os conceitos de navegação na
internet, URL, Links e Sites:
I.

Cookies são arquivos de textos criados pelo
servidor Web e enviado como resposta ao acesso a
uma determinada página pelo cliente.
II. Como os sites consultam livremente o diretório de
cookies
eles
podem
representar
uma
vulnerabilidade quanto à privacidade do usuário.
III. Todos os recursos presentes na Internet são
localizados por meio de um endereço único
conhecido como URL.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas os itens I e III são verdadeiros.
Apenas os itens II e III são verdadeiros.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Sobre a supremacia do interesse público em
relação ao interesse particular é correto afirmar
que:
(A) É a supremacia do interesse público geral em
paralelo aos interesses particulares.
(B) Trata-se da superioridade de tratamento a ser
dada aos interesses da coletividade.
(C) Trata-se de supremacia do interesse do
administrador.
(D) Significa que os interesses pertencentes à
coletividade se colocam sob a livre disposição de
quem quer que seja, inclusive do administrador.
22) Que entidade administrativa é instituída pelo
Poder Público com o patrimônio, total ou
parcialmente público, dotado de personalidade
jurídica de direito público ou privado e destinado,
por lei, ao desempenho de atividades do Estado de
ordem
social,
com
capacidade
de
autoadministração e mediante controle da
Administração Pública, nos limites da lei?
(A) Autarquia
(B) Empresa Pública
(C) Sociedade de Economia Mista
(D) Fundação Pública
23) Assinale a alternativa que corresponde aos tipos
de órgãos públicos descritos abaixo:
I. Câmara dos Deputados
II. Secretaria do Município
(A) I. Órgão Superior; II. Órgão Independente
(B) I. Órgão Autônomo; II. Órgão Subalterno
(C) I. Órgão Independente; II. Órgão Autônomo
(D) I. Órgão Singular; Órgão Subalterno
24) Sobre os Atos Administrativos, julgue se as
afirmações abaixo são verdadeiras, e em seguida
assinale a alternativa correta:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 21 A 60
II. A teoria dos motivos determinantes funda-se na
consideração de que os atos administrativos,
quando tiverem sua prática motivada, ficam
vinculados aos motivos expostos, para todos os
efeitos jurídicos.
III. Para a prática do ato administrativo a competência
é a condição primeira de sua validade. Nenhum ato
- discricionário ou vinculado - pode ser realizado
validamente sem que o agente disponha de poder
legal para praticá-lo.
(A) Somente a afirmação I é verdadeira.
(B) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
(C) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
(D) As afirmações I, II e III são falsas.
25) A escolha de trabalho técnico, artístico ou
científico e a alienação de bens, são adquiridos pela
Administração Pública através de quais
modalidades de licitação, respectivamente?
(A) O Concurso e o Leilão
(B) O Convite e o Pregão
(C) O Concurso e o Pregão
(D) O Convite e a Concorrência
26) Nas alternativas abaixo assinale àquela que não
está citada no artigo 225 da Constituição Federal,
ou seja, não é um patrimônio nacional, e que sua
utilização só será feita, na forma da lei, dentro de
condições que assegurem a preservação do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos
naturais:
(A) A Mata Atlântica
(B) A Serra do Mar
(C) O Pantanal Mato-Grossense
(D) As Cataratas do Iguaçu

I. Se duas pessoas possuem porte de armas, e apenas
uma delas pratica ato ilícito, e a administração
pública cassa o porte das duas, não há
compatibilidade entre o motivo e o resultado, pois
a pessoa que não cometeu nenhum ilícito, nada
tinha a ver com o erro do outro, se isso ocorrer ato
será ilegal.

CARGO: AGENTE AMBIENTAL
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27) Sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, assinale a alternativa incorreta:

29) São instrumentos da Política Nacional do Meio
Ambiente, exceto:

(A) A preservação e sustentabilidade do uso racional
dos recursos naturais não podem ser encaradas de
modo a assegurar um padrão constante de
melhoria da qualidade de vida dos seres humanos,
visto que necessitam e são dependentes da
utilização desses recursos para garantir sua
própria vida.

(A) A concessão florestal

(B) Conservar os bens ambientais torna-se
imprescindível para manutenção da qualidade de
vida da espécie humana, vez que, a relação entre os
recursos ambientais, sejam eles bióticos ou
abióticos, e a vida é inexorável, não havendo vida
sadia sem recursos naturais hígidos.
(C) Da salubridade do meio ambiente decorre,
portanto, a manutenção da vida humana digna e de
qualidade, consequentemente, incontestável é a
relevância da inserção do direito ao meio
ecologicamente
equilibrado
nos
direitos
fundamentais da pessoa humana.
(D) A proteção do meio ambiente, englobando a
preservação da natureza em todas as suas
vertentes relacionadas à vida humana, tem por
escopo tutelar o ambiente em decorrência do
direito à sadia qualidade de vida, sendo
considerada um dos aspectos dos direitos humanos
fundamentais.
28) A competência legislativa, que se refere ao poder
para efetivamente elaborar leis, pode ser:
exclusiva, privativa, concorrente e suplementar.
Nas alternativas abaixo assinale àquela que está
incorreta:
(A) A União pode legislar privativamente sobre as
populações indígenas e sobre atividades nucleares
de qualquer natureza.
(B) A União, Estados e Distritos Federal têm
competência legislativa concorrente quanto à
proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico
e paisagístico.
(C) Sobre jazidas, minas e outros recursos minerais a
União, Estados e Distritos Federal têm competência
legislativa concorrente.
(D) A edição de uma lei pelo Município, de implantação
da coleta seletiva do lixo, é um exemplo de
competência legislativa suplementar atribuída ao
Município.
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(B) O zoneamento urbano
(C) A servidão ambiental
(D) O estabelecimento de padrões de qualidade
ambiental
30) Sobre o que diz a Política Nacional do Meio
Ambiente, assinale a alternativa incorreta:
(A) Exclusivamente as atividades empresariais
privadas, serão exercidas em consonância com as
diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente.
(B) A Política Nacional do Meio Ambiente visará à
compatibilização do desenvolvimento econômicosocial com a preservação da qualidade do meio
ambiente e do equilíbrio ecológico.
(C) O prazo mínimo da servidão ambiental temporária
é de 15 (quinze) anos.
(D) A servidão ambiental não se aplica às Áreas de
Preservação Permanente e à Reserva Legal mínima
exigida.
31) Nas alternativas abaixo, assinale àquela que é o
órgão consultivo e deliberativo do Sistema
Nacional do Meio Ambiente:
(A) O SEMA
(B) O IBAMA
(C) O CONAMA
(D) O Instituto Chico Mendes
32) Sobre o Licenciamento Ambiental, assinale a
alternativa correta:
(A) A Licença Prévia autoriza a realização de obras de
implantação do empreendimento.
(B) O empreendedor e o IBAMA, no caso de um Projeto
Básico Ambiental, realizam audiência pública.
(C) A Licença de Instalação autoriza o início da
operação do empreendimento observando as
condicionantes na Licença Ambiental emitida.
(D) O IBAMA, após analisar e verificar os resultados
dos relatórios enviados pelo empreendedor, sobre
a implantação dos Programas Ambientais
determinados na Licença de Instalação, emite
parecer técnico e defere ou indefere a Licença de
Operação.
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33) O órgão ambiental competente estabelece os
prazos de validade de cada tipo de licença. O prazo
de validade da Licença Prévia não pode exceder a
quantos anos?

(C) Um dos objetivos da Política Nacional de Recursos
Hídricos é incentivar e promover a preservação de
águas pluviais, desmotivando e reprimindo a
captação e o aproveitamento dessas águas.

(A) 04 anos

(D) A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se
no fundamento de que a água é um recurso natural
limitado, não dotado de valor econômico.

(B) 05 anos
(C) 06 anos
(D) 10 anos
34) Nas afirmações abaixo sobre Resoluções CONAMA
nº 1/86, assinale (V) se forem verdadeiras e (F) se
forem falsas, e em seguida assinale a alternativa
correta:








) Dependerá de elaboração de estudo de impacto
ambiental e respectivo RIMA, a serem submetidos à
aprovação da SEMA, o licenciamento de atividades que,
por lei, seja de competência federal.
) O estudo de impacto ambiental será realizado por
equipe multidisciplinar habilitada, não dependente
direta ou indiretamente do proponente do projeto e
que será responsável tecnicamente pelo resultados
apresentados.
) Respeitado o sigilo industrial, assim solicitando e
demonstrando pelo interessado o RIMA será acessível
ao público. Suas cópias permanecerão à disposição dos
interessados, nos centros de documentação ou
bibliotecas da SEMA e do órgão estadual de controle
ambiental correspondente, inclusive durante o período
de análise técnica.
) Correrão por conta do proponente do projeto todas as
despesas e custos referentes à realização do estudo de
impacto ambiental, tais como: coleta e aquisição dos
dados e informações, trabalhos e inspeções de campo,
análises de laboratório, estudos técnicos e cientíﬁcos e
acompanhamento e monitoramento dos impactos,
elaboração do RIMA e fornecimento de pelo menos 5
(cinco) cópias.
(A) (V); (F); (V); (V)
(B) (F); (F); (V); (F)
(C) (V); (V); (V); (V)
(D) (F); (F); (V); (V)
35) Sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos é
correto afirmar que:
(A) O enquadramento dos corpos de água em classes,
segundo os usos preponderantes da água, é um dos
instrumentos da Política Nacional de Recursos
Hídricos.

36) A respeito das categorias das unidades de
conservação integrantes do Sistema Nacional De
Unidades De Conservação Da Natureza, relacione o
quadro 1 com o quadro 2, e em seguida assinale a
alternativa com a sequência correta:
COLUNA 1

COLUNA 2

(1)

Estação
Ecológica

(

(2)

Reserva
Biológica

(3)

Parque
Nacional

(4) Monumento
Natural

) Tem como objetivo proteger
ambientes naturais onde se
asseguram condições para a
existência ou reprodução de
espécies ou comunidades da
flora local e da fauna residente
ou migratória
(
) Tem como objetivo básico a
preservação de ecossistemas
naturais de grande relevância
ecológica e beleza cênica,
possibilitando a realização de
pesquisas científicas e o
desenvolvimento de atividades
de educação e interpretação
ambiental, de recreação em
contato com a natureza e de
turismo ecológico.
( ) Tem como objetivo a preservação
da natureza e a realização de
pesquisas científicas.
( ) Tem como objetivo a preservação
integral da biota e demais
atributos naturais existentes em
seus limites, sem interferência
humana direta ou modificações
ambientais, excetuando-se as
medidas de recuperação de seus
ecossistemas alterados e as
ações de manejo necessárias
para recuperar e preservar o
equilíbrio natural, a diversidade
biológica e os processos
ecológicos naturais.

(B) Os Planos de Recursos Hídricos serão elaborados
por área climática, por município e para o País.

CARGO: AGENTE AMBIENTAL
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(5) Refúgio de Vida
Silvestre

(

) Tem como objetivo
básico preservar sítios
naturais
raros,
singulares ou de grande
beleza cênica.

38) Sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, as alternativas abaixo são circunstâncias
que atenuam a pena, exceto?
(A) Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente.

(A) (5); (3); (1); (2); (4)
(B) (2); (3); (1); (4); (5)
(C) (5); (3); (1); (4); (2)
(D) (2); (1); (3); (4); (5)
37) Para caracterizar uma água, são determinados
diversos parâmetros, os quais representam as suas
características físicas, químicas e biológicas. Esses
parâmetros são indicadores da qualidade da água e
constituem impurezas quando alcançam valores
superiores aos estabelecidos para determinado
uso. Sobre esses parâmetros indicadores da
qualidade das águas assinale a alternativa correta:

(B) Quando não constituem ou qualificam o crime
ambiental, ter o agente cometido a infração em
domingos ou feriados.
(C) Colaboração com os agentes encarregados da
vigilância e do controle ambiental.
(D) Arrependimento do infrator, manifestado pela
espontânea reparação do dano, ou limitação
significativa da degradação ambiental causada.
39) O bioma Cerrado é considerado o segundo maior
bioma brasileiro em extensão e a mais rica savana
do mundo em biodiversidade. Nas afirmações
abaixo, assinale (V) para verdadeira e (F) para
falsa, e em seguia marque a alternativa correta:

(A) A Condutividade Elétrica é um parâmetro
importante, pois, influi em algumas propriedades
da água (densidade, viscosidade, oxigênio
dissolvido), com reflexos sobre a vida aquática.



(B) A Turbidez causada por sais alcalinos,
principalmente de sódio e cálcio; mede a
capacidade da água de neutralizar os ácidos; em
teores elevados, pode proporcionar sabor
desagradável à água, tem influência nos processos
de tratamento da água.



(C) As algas, como parâmetro biológico, são
indicadores de presença de microrganismos
patogênicos na água e, quando encontrados na
água, significa que a mesma recebeu esgotos
domésticos, podendo conter microrganismos
causadores de doenças.
(D) O pH da água depende de sua origem e
características naturais, mas pode ser alterado pela
introdução de resíduos; pH baixo torna a água
corrosiva; águas com pH elevado tendem a formar
incrustações nas tubulações; a vida aquática
depende do pH, sendo recomendável a faixa de 6 a
9.

CARGO: AGENTE AMBIENTAL





) Poucas são as nossas unidades de conservação,
com áreas bem significativas, onde o Cerrado é o
bioma dominante. Entre elas podemos mencionar
o Parque Nacional da Serra do Cipó.
) O relevo do Domínio do Cerrado é em geral
bastante plano ou suavemente ondulado,
estendendo-se por imensos planaltos ou
chapadões.
) De um modo geral, podemos distinguir dois
estratos na vegetação dos Cerrados: o estrato
lenhoso, constituído por árvores e arbustos, e o
estrato herbáceo, formado por ervas e subarbustos.
) O clima predominante no Domínio do Cerrado é
o Temperado Úmido.

(A) (V); (V); (V); (V)
(B) (F); (V); (V); (F)
(C) (F); (V); (F); (V)
(D) (V); (F); (V); (F)
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40) A respeito da Responsabilidade civil por dano
ambiental no direito brasileiro, não é correto
afirmar que:
(A) A adoção da responsabilidade civil ambiental
subjetiva resultaria na impunidade do poluidor.
Primeiro, porque haveria o risco de ser transferido
para a sociedade o ônus de suportar os prejuízos
decorrentes do dano ambiental. Segundo, porque
ela não dispõe dos instrumentos necessários para
inibir a ocorrência de uma lesão ao meio ambiente,
seja em razão da dificuldade de provar o nexo
causal, seja pela dificuldade de acesso à justiça
(B) O dever de reparar, independentemente da
existência da culpa, existe quando for verificada a
existência de dano atual ou futuro. No dano futuro,
embora subsistam dúvidas quanto sua extensão,
gravidade ou dimensão, as medidas reparatórias já
poderão ser implementadas, porque não há
dúvidas quanto a lesividade da atividade, mas
apenas em relação ao momento de sua ocorrência
do dano futuro
(C) No Direito Ambiental a doutrina pátria adere a
teoria do risco integral, admitindo alguns tipos de
excludentes nos casos de danos ao meio ambiente.
Por conseguinte, o dever de indenizar depende da
verificação da culpa do agente, se constituindo
numa solução apropriada para a garantia dos
direitos das vítimas em se tratando de danos
ambientais.
(D) A responsabilidade civil objetiva em matéria
ambiental (independentemente da existência de
culpa) é um mecanismo processual que garante a
proteção dos direitos da vítima, no caso dos danos
ambientais, a coletividade. Por isso, aquele que
exerce
uma
atividade
uma
atividade
potencialmente poluidora ou que implique risco a
alguém, assume a responsabilidade pelos danos
oriundos do risco criado.
41) Sobre as infrações e sanções administrativas ao
meio ambiente, assinale a alternativa incorreta:
(A) O órgão ou entidade ambiental poderá especificar
a unidade de medida aplicável para cada espécie de
recurso ambiental objeto da infração.
(B) Dentre as sanções restritivas de direito aplicáveis
às pessoas físicas ou jurídicas, não inclui a perda ou
restrição de incentivos e benefícios fiscais.

CARGO: AGENTE AMBIENTAL
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(C) Prescreve em cinco anos a ação da administração
objetivando apurar a prática de infrações contra o
meio ambiente, contada da data da prática do ato,
ou, no caso de infração permanente ou continuada,
do dia em que esta tiver cessado.
(D) O embargo de obra ou atividade restringe-se aos
locais onde efetivamente caracterizou-se a infração
ambiental, não alcançando as demais atividades
realizadas em áreas não embargadas da
propriedade ou posse ou não correlacionadas com
a infração.
42) O Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de
Impacto sobre o Meio Ambiente, ao permitir a
participação pública na aprovação de um processo
de licenciamento ambiental que contenha este tipo
de estudo, por meio de audiências públicas com a
comunidade que será afetada pela instalação do
projeto, cumpre qual princípio da administração
pública?
(A) Princípio da Publicidade
(B) Princípio da Continuidade
(C) Princípio da Proporcionalidade
(D) Princípio da Impessoalidade
43) Assinale a alternativa que corresponde aos
conceitos abaixo:
I. Produtos madeireiros e não madeireiros gerados
pelo manejo florestal sustentável.
II. Levantamento de informações qualitativas e
quantitativas
sobre
determinada
floresta,
utilizando-se processo de amostragem.
(A) I. Recursos florestais; II. Inventário amostral
(B) I. Produtos florestais; II. Auditoria florestal
(C) I. Recursos florestais; II. Lote de concessão
florestal
(D) I. Produtos florestais; II. Inventário amostral
44) Dos conceitos que definem o Direito Agrário
listados abaixo, assinale àquele que não está
correto:
(A) “Direito Agrário é o conjunto de normas jurídicas
concernentes ao aproveitamento do imóvel rural”.
(B) “Direito Agrário é o ramo do direito positivo que regula
as relações jurídicas do homem com a terra”.
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(C) “Direito Agrário constitui o conjunto de regras jurídicas
de direito público que norteiam as atividades humanas,
ora impondo limites, ora induzindo comportamentos por
meio de instrumentos econômicos, com o objetivo de
garantir que essas atividades não causem danos ao meio
ambiente, impondo-se a responsabilização e as
consequentes sanções aos transgressores dessas
normas”.
(D) “Direito Agrário é o conjunto de princípios e
normas que, visando a imprimir função social à
terra, regulam relações afeitas à sua pertença e uso
e disciplinam a prática das explorações agrárias e
da conservação dos recursos naturais”.
45) Nas alternativas abaixo, assinale àquela que se
refere aos elementos constitutivos da definição
legal de imóvel rural:
(A) Campo e Área fértil
(B) Rústico e Área Contínua
(C) Agrário e Terreno Contínuo
(D) Rústico e Área Produtiva
46) A função social é cumprida quando a propriedade
rural atende, simultaneamente, a quatro critérios e
graus de exigência estabelecidos em lei. Nas
alternativas abaixo, assinale àquela que não
contém um desses critérios:
(A) Observância das disposições que regulam as
relações de trabalho.
(B) Utilização adequada dos recursos naturais
disponíveis e preservação do meio ambiente
(C) Incentivo à pesquisa e desenvolvimento
tecnológico.
(D) Exploração que favoreça o bem-estar dos
proprietários e dos seus trabalhadores.
47) O Módulo Rural é a medida de área fixada como
propriedade familiar, de tamanho suficiente e ideal
para a correta exploração agropecuária. Conforme
a espécie de exploração ou atividade rural, o
módulo rural é dividido em categorias. A plantação
de café se enquadra em qual categoria?
(A) Módulo para a lavoura permanente
(B) Módulo para a lavoura temporária
(C) Módulo de exploração hortigranjeira
(D) Módulo para a exploração florestal

CARGO: AGENTE AMBIENTAL

48) Nos itens abaixo, assinale (1) para contratos
agrários nominados e (2) para contratos agrários
inominados, e em seguida assinale a alternativa
com a sequência correta:






) Arrendamento Rural
) Empreitada
) Parceria Rural
) Compáscuo
) Comodato

(A) (2); (1); (2); (2); (1)
(B) (2); (2); (1); (2); (2)
(C) (1); (2); (1); (2); (2)
(D) (1); (1); (2); (2); (1)
49) Nas afirmações abaixo, julgue-as se são
verdadeiras e em seguida assinale a alternativa
correta:
I. A posse agrária é sempre indireta, impessoal e
imediata.
II. A caracterização da posse agrária é o exercício de
atividades agrárias sobre o imóvel.
III. Na classificação da posse agrária, há lugar para a
chamada posse indireta, como ocorre no direito
civil, sendo aliás a principal semelhança entre as
duas categorias de posse sobre o imóvel rural.
(A) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
(B) Somente a afirmação III é verdadeira.
(C) Somente a afirmação II é verdadeira.
(D) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
50) Considera-se Reforma Agrária o conjunto de
medidas que visem a promover melhor
distribuição da terra, mediante modificações no
regime de sua posse e uso, a fim de atender aos
princípios de justiça social e ao aumento de
produtividade. Assinale a alternativa abaixo que se
refere ao método de Reforma Agrária que adota a
seguinte ideologia: a terra é de quem trabalha, seja
pequeno, médio, grande produtor. Os bens existem
para a satisfação do homem, que deve se apropriar
deles, não sendo, porém, um direito absoluto,
porque está condicionado ao bem comum:
(A) Método Coletivista
(B) Método Socialista
(C) Método Pragmatista
(D) Método Privatista
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51) Sobre o Regime constitucional dos servidores
públicos não é correto afirmar que:

(A) Habeas Corpus

(A) Em hipótese alguma poderá haver a acumulação
remunerada de cargos públicos.

(C) Mandado de Injunção
(D) Habeas Data

(B) Durante o prazo improrrogável previsto no edital
de convocação, aquele aprovado em concurso
público de provas ou de provas e títulos será
convocado com prioridade sobre novos
concursados para assumir cargo ou emprego, na
carreira.
(C) Os cargos em comissão e as funções de confiança
serão exercidos, preferencialmente, por servidores
ocupantes de cargo de carreira técnica ou
profissional, nos casos e condições previstos em lei.
(D) O prazo de validade do concurso público será de até
dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.
52) A respeito das normas primárias integrantes do
processo legislativo e os procedimentos
legislativos, assinale a alternativa que corresponde
aos conceitos abaixo:
I. Normas utilizadas para alteração do texto da
Constituição que dependem de aprovação por um
procedimento legislativo especial – mais
dificultoso do que o das demais normas –, por 3/5
dos membros, em 2 turnos de votação em cada Casa
do Congresso Nacional. Não dependem de sanção
do Presidente da República e são promulgadas
pelas próprias Mesas da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal.
II. É o procedimento legislativo que tramita em
regime de urgência, por solicitação do Presidente
da República.
(A) I. Medida Provisória; II. Procedimento Legislativo
Sumário
(B) I. Emenda Constitucional; II. Procedimento
Legislativo Sumário
(C) I. Decretos Legislativos; II. Procedimentos
Legislativo Especial
(D) I. Emenda Constitucional; II. Procedimento
Legislativo Ordinário
53) Assinale a alternativa abaixo que é definido como
um instrumento jurídico posto à disposição do
cidadão ou de uma pessoa jurídica, como meio de
se assegurar, coletiva ou individualmente, o
exercício de um direito declarado pela
Constituição, mas que, todavia, não é efetivamente
gozado, visto que ainda pendente de norma
infraconstitucional regulamentadora:
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(B) Mandado de Segurança

54) A função do Poder Judiciário é garantir os direitos
individuais, coletivos e sociais e resolver conflitos
entre cidadãos, entidades e Estado. Para isso, tem
autonomia administrativa e financeira garantidas
pela Constituição Federal. Assinale a alternativa
abaixo que é uma característica do Superior
Tribunal de Justiça:
(A) Tem
como
responsabilidade fazer uma
interpretação uniforme da legislação federal. É
composto por 33 ministros nomeados pelo
Presidente da República escolhidos numa lista
tríplice elaborada pela própria Corte. julga causas
criminais de relevância, e que envolvam
governadores de estados, Desembargadores e
Juízes de Tribunais Regionais Federais, Eleitorais e
Trabalhistas e outras autoridades.
(B) Pode processar e julgar causas em que a União,
autarquias ou empresas públicas federais sejam
autoras, rés, assistentes ou oponentes – exceto
aquelas relativas a falência, acidentes de trabalho e
aquelas do âmbito da Justiça Eleitoral e à Justiça do
Trabalho. É composta por juízes federais que
atuam na primeira instância, nos tribunais
regionais federais (segunda instância) e nos
juizados especiais, que julgam causas de menor
potencial ofensivo e de pequeno valor econômico.
(C) Julga conflitos individuais e coletivos entre
trabalhadores e patrões. É composta por juízes
trabalhistas que atuam na primeira instância e nos
tribunais regionais.
(D) É o órgão máximo do Judiciário brasileiro. Sua
principal função é zelar pelo cumprimento da
Constituição e dar a palavra final nas questões que
envolvam normas constitucionais. É composto por
11 ministros indicados pelo Presidente da
República e nomeados por ele após aprovação pelo
Senado Federal.
55) A assistência social no Brasil, independentemente
de contribuição à seguridade social, tem por
objetivo:
(A) O amparo aos discriminados em função da
ideologia de gênero.
(B) O incentivo ao descobrimento de novos talentos
das atividades de desporto.
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(C) A proteção do direito ao acesso aos meios de
cultura pelos cidadãos brasileiros.

funções sociais da cidade e da propriedade urbana
no contexto da política urbana.

(D) A promoção da integração ao mercado de
trabalho.

(B) O direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento
ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e
aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para
as presentes e futuras gerações, requer que
qualquer deles não rompa com o equilíbrio
ambiental.

56) O Direito Urbanístico abrange todas as regras
jurídicas que cuidem do planejamento urbanístico.
São exemplos de instrumentos de intervenção
urbanística, exceto?
(A) Financiamento
(B) Desapropriação
(C) Tombamento
(D) Servidão Administrativa
57) Já se pode extrair, do Direito Positivo, alguns
princípios específicos do Direito Urbanístico.
Assinale a alternativa abaixo que se refere ao
Princípio da Subsidiariedade:
(A) É o princípio pelo que se confere preferência aos
particulares na implementação do planejamento
urbanístico, desde que estes possam fazê-lo de
maneira adequada e suficiente.
(B) É o princípio segundo o qual a propriedade deve
ser utilizada de forma condizente com os fins
sociais a que ela se preordena.
(C) É o princípio segundo o qual o Urbanismo é um
poder-dever do Estado, na medida em que se
constitui como o poder enquanto dirigido a uma
finalidade de interesse coletivo j e cujo exercício se
revela num dever jurídico.
(D) É o princípio pelo qual os proprietários devem
satisfazer os gastos dela decorrentes dentro dos
limites do benefício por eles auferido, e cuja
aplicação
prática
é
demonstrada
pelos
instrumentos da desapropriação por zona, quando
é expropriada área contígua à necessária para a
obra em face da previsão de um aumento
extraordinário em seu valor e, da contribuição de
melhoria.
58) Sobre o Estatuto da Cidade como disciplina da vida
no perímetro urbano e melhoria de suas condições,
assinale a alternativa incorreta:
(A) Com foco no equilíbrio ambiental, e vislumbrando
o desenvolvimento urbano sustentável, o Estatuto
da Cidade, afetas às questões do uso do solo, e que
objetivam ordenar o pleno desenvolvimento das
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(C) O ordenamento e o controle do uso do solo,
requerem análise de risco, envolvendo aspectos
outros além da simples aparência. Assim, o direito
de construir deve levar em conta o onde, e não o
como e o que construir.
(D) Entre os instrumentos da Política Urbana, talvez os
elementos que possam ser de maior valia para o
equilíbrio ambiental e o desenvolvimento
sustentável sejam os econômicos, que se refere aos
institutos tributários e financeiros, como o IPTU imposto sobre a propriedade predial e territorial
urbana e os incentivos e benefícios fiscais e
financeiro.
59) A gestão participativa e democrática, prevista no
Estatuto da Cidade, assegura a participação da
população nas discussões e debates sobre o futuro
da cidade, de modo que os cidadãos possam
manifestar sua opinião, influenciando, assim, no
destino da cidade para o bem da coletividade.
Assinale a alternativa abaixo no qual é um modo
pelo qual permite a participação popular no
planejamento da Cidade:
(A) Habite-se
(B) Fiscalização de Obras
(C) Alvará de Funcionamento
(D) Plano Diretor
60) Nas alternativas abaixo, assinale àquela que
preenche a coluna corretamente do seguinte
enunciado:
“Os ______________ representam o patrimônio disponível
do Estado, pois não estão destinados e em razão disso o
Estado figura como proprietário desses bens. Exemplo
disso, terras devolutas.”
(A) bens de uso comum
(B) bens dominicais
(C) bens de uso especial
(D) bens inertes
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