ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

174 – ENGENHEIRO AMBIENTAL
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.
Língua Portuguesa
10

Informática
05

Conhecimentos Gerais de Caxias
05

Conhecimentos Específicos
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 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.concursocaxias@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

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

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

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.

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL
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

O homem vivia tranquilo,
Em paz com a vida e com ele.
Um belo dia, entretanto,
Resolve escrever um artigo
Sobre o Brasil, bem cuidado.
Mas Brasil se escreverá
Com "s" mesmo, ou com “z”?
Ele vai no dicionário:
Dá com "s" e dá com "z".
Telefona à Academia:
"Ninguém sabe não senhor,
Talvez com "s", ou com "z".
Tira dinheiro do bolso,
Numas notas vem escrito
Com "s" a palavra Brasil,
Noutras vem mas é com "z",
O homem vai ao vizinho,
Sujeito modesto e sábio
"Não sei dizer não senhor,
Só sei que meu filho Pedro
Esteve um ano no Hospício
Porque queria saber
Justamente o que você
Quer saber e não consegue."
O homem perde a paciência,
Tira uma faca do bolso,
Boa faca pernambucana.
- Não quero mais me amolar,
Aqui deve estar escrito
"Fabricado no Brasil."
Conforme estiver aqui,
D'agora em diante, afinal,
Mesmo que seja com "s"
(Prefiro que seja com "z")
Escreverei a palavra;
A faca será juiz. O homem olha pra faca,
Meu Deus! era made in Germany.
Segura o homem na faca,
A faca enterrou no corpo
E o filólogo morreu.
MURILO MENDES

CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL (174)
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação
no texto. Marque-a.

07) Com referência aos mecanismos linguísticos
usados no texto, é correto afirmar:

No texto, o poeta
(A) totaliza o tempo através do uso do presente
-passado-futuro.
(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade
que se apresenta contrária às suas expectativas.
(C) Busca o desvendamento de uma verdade de
interesse pessoal.
(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a
verdade absoluta.

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se
transposto para antes do verbo “vivia” altera o
significado da oração.
(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo.
(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação
certa.
(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de
vista formal, dispensa a vírgula antes da
conjunção “mas”.

02) O texto revela

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração:

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

A valorização do produto estrangeiro.
Um “eu” distanciado do mundo enfocado.
Um nacionalismo exacerbado.
Uma narrativa que se utiliza do presente
histórico.

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o
que conota em:
(A)
(B)
(C)
(D)

“tranquilo” (v.1) - distante.
“bem cuidado” (v.5) - perfeccionismo.
“Hospício” (v.21) - reordenação.
“faca” (v.36) – solução.

04) Na frase “A faca enterrou no corpo” (v.40), a
expressão “a faca” exerce a mesma função
sintática de
(A)
(B)
(C)
(D)

“A faca” (v.36).
“a paciência” (v.25).
“O homem” (v.39.).
“Sobre o Brasil” (v.5).

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21) exerce
a mesma função sintática da oração
(A)
(B)
(C)
(D)

“O homem vivia tranquilo.” (v.1).
O homem vai ao vizinho” (v.17).
“Mesmo que seja com “s”’ (v.33).
“que seja com “z”. (v.34).

“explicativa”.
“concessiva”.
“conclusiva”.
“comparativa”.

09) A alternativa em que o emprego do recurso
linguístico que aparece nesse texto está
devidamente explicado é:
(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1),
expressa uma ação concluída no passado.
(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20), exerce a
função de vocativo.
(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20),
pertence à mesma classe morfológica de “belo”,
(v.3).
(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)
expressa ideia de conclusão.
10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado
verbo-nominal.
(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1).
(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício”
(v.20/21).
(C) “...mas é com “z” (v.16).
(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra
Brasil” (v.14/15).

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das
alternativas apresenta erro, levando-se em
consideração a gramática padrão. Marque-a:
(A)
(B)
(C)
(D)

“Telefona à Academia” (v.10).
“Prefiro que seja com “z” (v.34).
“A faca será juiz” (v.36).
“Ele vai no dicionário” (v.8).

CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL (174)
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INFORMÁTICA
11) Considere o seguinte trecho de uma planilha
editada no Microsoft Excel 2013 em português:

QUESTÕES DE 11 A 15
13) Considere as afirmações abaixo sobre
navegação na Internet e correio eletrônico:
I. No navegador Google Chrome, um atalho de
teclado que permite reabrir a última guia fechada
e acessá-la é CTRL + T.
II. Um proxy é um servidor que age como um
intermediário para requisições de clientes
solicitando recursos de outros servidores. No
Firefox as configurações de conexão para usar
um servidor proxy podem ser definidas no botão
.
III. Webmail é um serviço de e-mail que permite ao
usuário enviar e receber mensagens usando um
navegador de internet.

Nas células B4 e B6 dessa planilha inseriram-se,
respectivamente, as fórmulas
= MAIOR(A1:A8;4) e =MOD(A2+A3;4).
Os resultados obtidos nas células B4 e B6
decorrentes da inserção dessas duas fórmulas são,
respectivamente,
(A) 6 e 4.
(B) 3 e 1.
(C) 1 e 3.
(D) 4 e 9.
12) Analise as seguintes afirmativas sobre funções
na
ferramenta Microsoft
Office
Excel
2013 (configuração padrão).
I.
II.
III.

(A)
(B)
(C)
(D)

A função HOJE é útil quando você precisa exibir
a data e a hora atuais em uma planilha .
A função ARRED arredonda um número para um
número especificado de dígitos.
A função CONT.VALORES conta o número de
células que não estão vazias em um intervalo.
Todos os itens estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.

CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL (174)

(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Todos os itens estão corretos.

14) Sobre conceitos de proteção e segurança da
informação, malwares e pragas virtuais, julgue os
itens abaixo:
I. Screenlogger é um tipo de spyware usado por
atacantes para capturar as teclas digitadas pelos
usuários em teclados virtuais.
II. Worm é um programa ou parte de um programa
de computador, que se propaga inserindo cópias
de si mesmo e se tornando parte de outros
programas e arquivos.
III. Um firewall é um dispositivo de segurança da
rede que monitora o tráfego de rede de entrada e
saída e decide permitir ou bloquear tráfegos
específicos de acordo com um conjunto definido
de regras de segurança.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Todos os itens estão corretos.
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15) Analise as seguintes afirmativas a respeito dos
conceitos de Internet e intranet.
I.

II.

III.

(A)
(B)
(C)
(D)

É possível acessar a intranet apenas de
computadores que estejam com o mesmo
sistema operacional do servidor.
A intranet é uma rede interna, com acesso
somente para os funcionários de uma
determinada empresa e, muitas vezes, liberado
somente no ambiente de trabalho e em
computadores registrados na rede.
Na internet são utilizados protocolos específicos
como DNS e HTTPS, que não usados na
intranet.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item II está correto.
Todos os itens estão corretos.

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS
QUESTÕES DE 16 A 20
16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas
estrofes dois versos de um poeta e professor
nascido em Caxias no Maranhão. Que versos
são esses?
(A) “Gigante pela própria natureza / És belo, és forte
/ impávido colosso”
(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido / A
imagem do Cruzeiro resplandece”
(C) “Nossos bosques têm mais vida / Nossa vida em
teu seio mais amores.”
(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido / Ao
som do mar e à luz do céu profundo”

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de
05 de julho de 1836, fora elevada à categoria de
cidade com a denominação de Caxias.
(D) Geograficamente, em relação ao território
nacional, o município de Caxias está localizado
na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte
Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão.
18) Dom Manoel Joaquim da Silveira denominou
Caxias com qual título?
(A)
(B)
(C)
(D)

Freguesia das Aldeias Altas.
Arraial das Aldeias Altas.
Vila de Caxias.
A Princesa do Sertão Maranhense.

19) O poder político executivo em Caxias é
representado por qual(is) órgão(s)?
(A)
(B)
(C)
(D)

Câmara Municipal.
Tribunal de Justiça.
Controlador e Procuradoria Geral.
Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais.

20) No centro da Bandeira Nacional Brasileira, há a
insígnia extraída do Lema Positivista escrito pelo
seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e
Progresso”. Qual o nome desse idealizador e
filósofo?
(A)
(B)
(C)
(D)

Raimundo Teixeira Mendes.
Joaquim Vespasiano Ramos.
Antônio Gonçalves Dias.
Henrique Maximiano Coelho Neto.

17) Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é
correto afirmar que:
(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes
aldeias dos índios Timbiras e Gamelas.
(B) Está situada na mesorregião do leste
maranhense e na microrregião de Porto Franco.

CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL (174)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) A respeito da escrituração e elaboração de
demonstrações
financeiras,
inclusive
a
obrigatoriedade de auditoria independente por
auditor registrado e divulgação de fatos
relevantes da empresa, a Saneago está sujeita
às normas de qual órgão do governo?
(A) Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
(B) Banco Central do Brasil – BACEN.
(C) Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA.
(D) Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE.
22) O tratamento de água acontece em etapas e
envolve processos químicos e físicos. Qual a
primeira etapa desse processo, no qual o
primeiro produto químico a entrar em contato
com a água é o o Sulfato de Alumínio ou o
Cloreto de Polialumínio (PAC), tendo como
objetivo aglomerar as partículas para que,
aderindo umas às outras, formem flocos?
(A)
(B)
(C)
(D)

Floculação.
Coagulação.
Decantação.
Flotação.

23) Sobre a legislação regulatória que estabelece
diretrizes nacionais para o saneamento básico,
assinale a alternativa incorreta:
(A) A utilização de recursos hídricos na prestação de
serviços públicos de saneamento básico,
inclusive para disposição ou diluição de esgotos
e outros resíduos líquidos, é sujeita a outorga de
direito de uso, nos termos da Lei.
(B) A universalização do acesso é um dos princípios
fundamentais dos serviços públicos de
saneamento básico.
(C) O lixo originário de atividades comerciais,
industriais e de serviços cuja responsabilidade
pelo manejo não seja atribuída ao gerador pode,
por decisão do poder público, ser considerado
resíduo sólido urbano.
(D) Os recursos hídricos são parte integrante dos
serviços públicos de saneamento básico.

CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL (174)

QUESTÕES DE 21 A 40
24) Que método de Avaliação de Impacto Ambiental
está representado no quadro abaixo?

DESCRIÇÃO:

Modelos
matemáticos
automatizados.

APLICAÇÃO:

Diagnósticos e prognósticos
da qualidade ambiental.

VANTAGENS (+) /
DESVANTAGENS
(-):

+ Considera a dinâmica dos
sistemas, as interações
entre fatores e os impactos
e variável temporal;
Custo
elevado;
representação da qualidade
imperfeita.

EXEMPLO:

KSIM.

(A)
(B)
(C)
(D)

Superposição de cartas.
Simulação.
Check-list.
Matriz de Interação.

25) Com relação aos instrumentos de avaliação de
impacto ambiental, Estudo de Impacto Ambiental
(EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA),
assinale a alternativa incorreta:
(A) O EIA/RIMA cumpre o princípio da publicidade,
pois permite a participação pública na aprovação
de um processo de licenciamento ambiental que
contenha esse tipo de estudo, através de
audiências públicas com a comunidade que será
afetada pela instalação do projeto.
(B) A obrigação da elaboração de um estudo de
Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), na forma
de um EIA/RIMA, é imposta apenas para
algumas atividades com potencial altamente
poluidor pelos órgãos licenciadores competentes
(estadual, municipal e o IBAMA) e pela legislação
pertinente como a Resolução CONAMA nº 001
de 1986, no âmbito do processo de licenciamento
ambiental.
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(C) O Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de
Impacto sobre o Meio Ambiente são um conjunto,
e a diferença entre esses dois documentos é que
apenas o EIA é de acesso público, pois o RIMA
contém maior número de informações sigilosas a
respeito da atividade. Assim, o texto do EIA deve
ser mais acessível ao público e instruído por
mapas, quadros, gráficos e tantas outras
técnicas quantas forem necessárias ao
entendimento
claro
das
consequências
ambientais do projeto.
(D) O conteúdo de um EIA/RIMA é estipulado por
termo de referências dos órgãos ambientais
competentes e pela legislação pertinente.
26) Bioindicadores são organismos vivos que
indicam de forma precoce a presença de
alterações ambientais, sendo que esses
indicadores podem identificar diversos tipos de
modificações antes que se agravem, além de
determinar qual tipo de poluição pode afetar
determinado ecossistema. No quadro abaixo,
relacione a coluna 1 com a coluna 2 e, em
seguida, marque a alternativa correta:
COLUNA 1

COLUNA 2

(1) Sentinelas



(2) Detectores

(

(3) Exploradoras

(

(4) Acumuladoras

(

(5) Sensíveis

(

(A)
(B)
(C)
(D)

)Modificam
acentuadamente
o
comportamento.
) Introduzidas para indicar
níveis de degradação e
prever
ameaças
ao
ecossistema.
) Permitem a verificação
de bioacumulação.
) São espécies locais que
respondem a mudanças
ambientais
de
forma
mensurável.
) Reagem positivamente a
perturbações.

(3); (1); (2); (5); (4).
(2); (3); (4); (1); (5).
(5); (1); (4); (2); (3).
(4); (5); (1); (3); (2).
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27) Sobre o uso de Biossólidos na agricultura, não é
correto afirmar que:
(A) Não é aconselhável que o tratamento de
efluentes para fins de produção agrícola seja
realizado até o nível secundário, pois nesse
nível, apesar de haver significativa redução da
carga orgânica, não existirá concentração de
macro e micronutrientes essenciais para o
desenvolvimento das culturas agrícolas.
(B) O lodo de esgoto é caracterizado por alterar as
propriedades físicas do solo, melhorando sua
densidade, porosidade e capacidade de retenção
de água.
(C) A compreensão do comportamento do biossólido
no solo e sua influência na qualidade sanitária
das plantas proporcionará maior confiabilidade
na sua utilização, garantindo que a biota, assim
como as características físicas e químicas do
solo, não sejam prejudicadas. A interação do
biossólido com a biota do solo deverá ser um
fator fundamental na redução do nível de
patógenos do produto.
(D) O lodo de esgoto melhora o nível de fertilidade
do solo, elevando o pH, diminuindo o teor de
alumínio trocável, aumentando a capacidade de
troca de cátions (CTC) e a capacidade de
fornecer nutrientes para as plantas.
28) Dos aspectos que fazem da Ecoeficiência um
elemento estratégico indispensável para o
negócio de uma empresa, assinale a alternativa
abaixo que se refere ao aspecto de otimização
de processos:
(A) Por exemplo, produtos a leasing, que alteram a
atitude das empresas, estimulando a mudança e
o foco na durabilidade do produto e reciclagem.
(B) Utilização de subprodutos/resíduos de uma
indústria como matéria-prima/recursos de outro =
desperdício zero.
(C) Partilhar recursos, pois aumenta a utilização
efetiva de ativos físicos.
(D) Passar de soluções com custos elevados para
aquelas que consideram a prevenção da
poluição em primeiro lugar.
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29) Em relação às afirmações abaixo sobre Valor do
Meio Ambiente na Economia Ambiental, julgue
-as se são verdadeiras e, em seguida, assinale a
alternativa correta:
I. No caso de serviços ambientais, os economistas
iniciam o processo de mensuração distinguindo
entre valor de uso e valor de não uso do bem ou
serviço ambiental. O valor de uso é subdividido
em valor de uso propriamente dito, valor de
opção e valor de quase-opção.
II. A valoração econômica do meio ambiente passa
pelo cálculo do VET-Valor Econômico Total para
o bem ou serviço ambiental sob análise. Sendo
assim, o valor econômico total do meio ambiente
pode ser integralmente revelado por relações de
mercado.
III. Pode-se distinguir os seguintes componentes do
Valor Econômico Total (VET) de um bem ou
serviço ambiental: VET = valor de uso + valor de
opção + valor de quase-opção + valor de
existência.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
As afirmações I, II e III são verdadeiras.

30) Que órgão da Saneago é o órgão de
deliberação, constituído por acionistas com
direito a voto e com poderes para deliberar sobre
todos os negócios pertinentes ao objeto social?
(A)
(B)
(C)
(D)

Assembleia Geral.
Conselho de Administração.
Diretoria Colegiada.
Comitê de Auditoria Estatutária.

31) Que instrumento da gestão brasileira de recursos
hídricos visa assegurar a qualidade da água
compatível com os usos mais exigentes a que
forem destinadas, e diminuir os custos de
combate à poluição das águas, mediante ações
preventivas permanentes?
(A) A cobrança pelo uso de recursos hídricos.
(B) O Sistema de Informações sobre Recursos
Hídricos.
(C) O enquadramento dos corpos de água em
classes, segundo os usos preponderantes da
água.
(D) A outorga dos direitos de uso de recursos
hídricos.
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32) O instrumento de gestão outorga pelo uso da
água assegura:
(A) O financiamento de estudos, programas, projetos
e obras incluídos nos Planos de Recursos
Hídricos.
(B) O controle qualitativo e quantitativo dos usos da
água e o efetivo exercício dos direitos de acesso
a água associado a uma garantia.
(C) A coleta, o tratamento e o armazenamento de
informações sobre recursos hídricos.
(D) Fazer a junção entre a gestão da qualidade e da
quantidade da água, visando assegurar água
com qualidade compatível aos usos mais
exigentes da bacia.
33) Assinale a alternativa que corresponde aos
conceitos hidrogeológicos descritos abaixo:
I. É aquela água contida em um sedimento ao
momento de sua deposição. Normalmente são
águas de baixa qualidade química.
II. É aquela água saturada em material dissolvido,
normalmente bicarbonato, que gera precipitados.
(A)
(B)
(C)
(D)

I. Água Conata; II. Água Incrustante.
I. Água de Retenção; II. Água Dura.
I. Água de Constituição; II. Água Agressiva.
I. Água Pelicular; II. Água Fóssil.

34) As águas subterrâneas estão divididas em duas
zonas principais, saturada e não insaturada. Que
nome se dá ao movimento de percolação da
água da zona insaturada para a zona saturada
que está abaixo?
(A)
(B)
(C)
(D)

Redistribuição.
Infiltração.
Recarga.
Transmissividade.

35) Licenciamento ambiental é o procedimento
administrativo destinado a licenciar atividades ou
empreendimentos utilizadores de recursos
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores
ou capazes, sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental. Nas afirmações a seguir
assinale aquela que não é verdadeira:
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(A) A renovação da Licença de Operação deve ser
requerida com antecedência mínima de 120
(cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de
validade, ficando automaticamente prorrogada
até a manifestação final do IBAMA.
(B) O IBAMA poderá estabelecer prazos de validade
específicos para a Licença de Operação de
empreendimentos ou atividades que, por sua
natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a
encerramento ou modificação em prazos
inferiores.
(C) Os empreendimentos em não conformidade com
o licenciamento ambiental estarão enquadrados
nos termos da Lei, que prevê pena de detenção
de um a seis meses e multa ou ambas as penas
cumulativamente.

37) A realização de análises físico-químicas durante
as várias etapas do tratamento da água
possibilita o acompanhamento da eficiência
desse tratamento e determina a necessidade, ou
não, da implementação de medidas preventivas
e/ou corretivas. Além disso, serve para monitorar
os principais parâmetros relativos à potabilidade
da água. Em que etapa do tratamento da água
são realizadas as análises de matéria orgânica,
oxigênio dissolvido e dióxido de carbono?

(D) Quanto aos prazos de validade de cada
modalidade de licença, eles são especificados no
respectivo documento, levando em consideração
que o prazo de validade da Licença de Operação
deverá ser, no mínimo, o do cronograma de
instalação do empreendimento ou atividade, não
podendo ser superior a 6 (seis) anos.

38) Os processos de tratamento de esgoto são
formados por uma série de operações unitárias,
que são empregadas para a remoção de
substâncias
indesejáveis
ou
para
a
transformação destas substâncias em outras de
forma aceitável. Assinale a alternativa abaixo que
é um exemplo de um processo biológico de
tratamento de esgoto:

36) As normas ISO 14000 – Gestão Ambiental foram
inicialmente elaboradas visando o “manejo
ambiental”, que significa “o que a organização
faz para minimizar os efeitos nocivos ao
ambiente causados pelas suas atividades”.
Sobre a norma ISO 14001, não é correto afirmar
que:
(A) É uma norma de gerenciamento.
(B) Pode ser utilizada por qualquer tipo de
organização, industrial ou de serviço, de
qualquer porte, de qualquer ramo de atividade.
(C) É uma norma de produto e de performance.
(D) Ela é compreensiva: todos os membros da
organização participam na proteção ambiental,
envolvendo todos os "stake-holders" (os clientes,
os funcionários, os acionistas, os fornecedores e
a sociedade).
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(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

Água Bruta.
Água Coagulada.
Água Decantada.
Água Floculada.

A elutriação.
A incineração do lodo.
A digestão de lodo.
A floculação.

39) O dano ambiental tem características que
norteiam o tratamento de ordens jurídicas. Nas
afirmações abaixo, assinale aquela que não é
verdadeira:
(A) De acordo com a característica da anormalidade,
o dano ambiental só será concretizado caso haja
alteração das propriedades físicas e químicas
dos recursos naturais. Essa modificação deve
ser significativa, a tal ponto que os recursos
naturais percam, de forma parcial ou definitiva, a
sua propriedade ao uso.
(B) Apesar do dano ao ambiente ser de difícil
valoração,
pode-se
sempre
estabelecer
parâmetros
econômicos
de
reparação,
estimando através de legislação específica e
know-how acadêmico, os valores dos recursos
naturais, criando base e referenciais de valor de
mercado, além de pleitear também a reparação
por danos morais ambientais.
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(C) Existem duas correntes que se manifestam sobre
a existência de características do dano ambiental
necessários à configuração do dever de
indenizar. A primeira pontua a sua anormalidade,
periodicidade e gravidade; e a outra aponta como
características: a pulverização de vítimas, difícil
reparação e difícil valoração do dano ecológico.
(D) O dano ambiental contrapõe-se ao chamado
dano comum ou tradicional. Isso porque,
enquanto o último atinge uma determinada
pessoa ou um grupo de vítimas, aquele atinge,
necessariamente uma coletividade difusa de
vítimas, mesmo quando alguns aspectos
particulares da sua danosidade atingem
individualmente certos sujeitos.
40) Sobre o OCTF – Cadastro Técnico Federal,
previsto na Política Nacional de Meio Ambiente
(Lei 6.939/1981) e realizado no IBAMA, assinale
a alternativa correta:
(A) Para as atividades Potencialmente Poluidoras e
Utilizadoras de Recursos Ambientais o registro
no CTF – Cadastro Técnico Federal (CTF/APP)
é obrigatório somente para pessoas jurídicas que
realizam atividades da tabela CTF/APP e que
são passíveis de controle ambiental.
(B) O CTF – Cadastro Técnico Federal de Atividades
e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
foi criado em 1981, como um dos instrumentos
da Política Nacional do Meio Ambiente instituído
para registro obrigatório somente de pessoas
físicas que se dedicam à consultoria técnica
sobre problemas ecológicos e ambientais e à
indústria e comércio de equipamentos, aparelhos
e instrumentos destinados ao controle de
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.
(C) As pessoas jurídicas, conforme a atividade que
realizam, devem entregar o Relatório Anual de
Atividades e fazer o pagamento da Taxa de
Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA,
estando isentas, as pessoas físicas.
(D) As inscrições no CTF/AIDA e no CTF/APP
(Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais) são independentes. As
pessoas físicas e jurídicas podem ser obrigadas
a se inscreverem no CTF/AIDA, ou no CTF/APP,
ou em ambos, conforme as atividades realizadas.
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