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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

191 – GESTOR 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 Informática Conhecimentos Gerais de Caxias Conhecimentos Específicos 

10 05 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 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. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

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

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL 

O homem vivia tranquilo, 1 
Em paz com a vida e com ele.  2 

Um belo dia, entretanto,  3 

Resolve escrever um artigo  4 

Sobre o Brasil, bem cuidado.  5 
Mas Brasil se escreverá 6 
Com "s" mesmo, ou com “z”? 7 
Ele vai no dicionário: 8 
Dá com "s" e dá com "z".  9 

Telefona à Academia:  10 
"Ninguém sabe não senhor,  11 

Talvez com "s", ou com "z".  12 
Tira dinheiro do bolso,  13 

Numas notas vem escrito  14 
Com "s" a palavra Brasil,  15 

Noutras vem mas é com "z",  16 
O homem vai ao vizinho, 17 
Sujeito modesto e sábio  18 

"Não sei dizer não senhor,  19 
Só sei que meu filho Pedro  20 

Esteve um ano no Hospício  21 
Porque queria saber 22 
Justamente o que você 23 

Quer saber e não consegue."  24 
O homem perde a paciência,  25 

Tira uma faca do bolso, 26 
Boa faca pernambucana. 27 

- Não quero mais me amolar,  28 
Aqui deve estar escrito  29 

"Fabricado no Brasil."  30 
Conforme estiver aqui,  31 
D'agora em diante, afinal,  32 
Mesmo que seja com "s"  33 
(Prefiro que seja com "z")  34 

Escreverei a palavra; 35 
A faca será juiz. - 36 
O homem olha pra faca, 37 
Meu Deus! era made in Germany. 38 
Segura o homem na faca,  39 

A faca enterrou no corpo  40 
E o filólogo morreu.                                               41 

                                                            MURILO MENDES
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação 
no texto. Marque-a.  

 
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. 

 

02) O texto revela 
 

(A) A valorização do produto estrangeiro. 

(B) Um “eu” distanciado do mundo enfocado. 

(C) Um nacionalismo exacerbado. 

(D) Uma narrativa que se utiliza do presente 
histórico. 

 

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o 
que conota em: 

 

(A) “tranquilo”  (v.1) -  distante. 

(B) “bem cuidado” (v.5) - perfeccionismo. 

(C) “Hospício” (v.21) - reordenação. 

(D) “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) “A faca” (v.36). 

(B) “a paciência” (v.25). 

(C) “O homem” (v.39.). 

(D) “Sobre o Brasil” (v.5). 
 

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

 

(A) “O homem vivia tranquilo.” (v.1). 

(B) O homem vai ao vizinho” (v.17). 

(C)  “Mesmo que seja com “s”’ (v.33). 

(D) “que seja com “z”. (v.34). 
 

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

 

(A) “Telefona à Academia” (v.10). 

(B) “Prefiro que seja com “z” (v.34). 

(C) “A faca será juiz” (v.36). 

(D) “Ele vai no dicionário” (v.8). 
 

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

 

(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”. 

 

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

(A) “explicativa”. 

(B) “concessiva”. 

(C) “conclusiva”. 

(D) “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). 
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11) Considere o seguinte trecho de uma planilha 

editada no Microsoft Excel 2013 em português:  

 
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. A função HOJE é útil quando você precisa exibir 

a data e a hora atuais em uma planilha . 

II. A função ARRED arredonda um número para um 

número especificado de dígitos. 

III. A função CONT.VALORES conta o número de 

células que não estão vazias em um intervalo. 

 

(A) Todos os itens estão corretos.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

(C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

(D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

(A) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) 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) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                     QUESTÕES DE 11 A 15 
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15) Analise as seguintes afirmativas a respeito dos 

conceitos de Internet e intranet. 

 

I. É possível acessar a intranet apenas de 

computadores que estejam com o mesmo 

sistema operacional do servidor. 

II. 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. 

III. Na internet são utilizados protocolos específicos 

como DNS e HTTPS, que não usados na 

intranet. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(C) Apenas o item II está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

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” 

 

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. 

 

 

 

(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) Freguesia das Aldeias Altas. 

(B) Arraial das Aldeias Altas. 

(C) Vila de Caxias. 

(D) A Princesa do Sertão Maranhense. 

 

19) O poder político executivo em Caxias é 

representado por qual(is) órgão(s)? 

 

(A) Câmara Municipal. 

(B) Tribunal de Justiça. 

(C) Controlador e Procuradoria Geral. 

(D) 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) Raimundo Teixeira Mendes. 

(B) Joaquim Vespasiano Ramos. 

(C) Antônio Gonçalves Dias. 

(D) Henrique Maximiano Coelho Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS                                   

QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Qual o nome do método de avalição de impacto 

ambiental que utiliza a prática de reuniões entre 

especialistas de diversas áreas, para se obter 

dados e informações em tempo reduzido, 

imprescindíveis à conclusão dos estudos? 

 

(A) Checklist 

(B) Sobreposição de cartas 

(C) Matrizes de interação 

(D) AdHoc 

 

22) De acordo com o IBAMA (Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis), as medidas mitigadoras e 

compensatórias dos impactos ambientais podem 

ser subdivididas. Assinale a alternativa que 

caracteriza as medidas mitigadoras 

compensatórias: 

 

(A) Medidas que têm por objetivo maximizar e 

intensificar o efeito de um impacto positivo, 

resultante direta ou indiretamente da construção 

do empreendimento. 

(B) São as medidas que têm por finalidade 

reconstruir o cenário precedente à ocorrência de 

um evento danoso sobre o recurso ambiental, 

destacado nos meios físico, biótico e antrópico, 

por meio de atividades de controle ou de 

erradicação do agente provocador do impacto. 

(C) São as medidas que visam à reposição dos 

patrimônios socioambientais lesados, em virtude 

das atividades indiretas ou diretas do 

empreendimento.  São alguns exemplos dessas 

medidas: o plantio compensatório de mudas pela 

necessidade de supressão vegetal, a aquisição 

de áreas de reserva ambiental pela empresa e as 

atividades ambientais junto à população local. 

(D) Estas medidas têm como principal objetivo 

erradicar ou minimizar ocorrências que se 

revelem com capacidade de causar danos aos 

elementos ambientais do meio natural – biótico, 

físico e antrópico. As medidas preventivas 

procuram preceder os impactos negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23) A modalidade de licenciamento ambiental a ser 

adotada para um empreendimento ou atividade, 

é feita sob os critérios descritos abaixo, exceto: 

 

(A) Faturamento anual do empreendimento ou 

atividade. 

(B) Porte do empreendimento ou atividade.  

(C) Natureza do empreendimento ou atividade. 

(D) Localização do empreendimento ou atividade. 

 

24) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras 

e, em seguida, assinale a alternativa correta: 

 

I. 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. 

II. 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 pelos resultados apresentados. 

III. Considera-se impacto ambiental qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, causada por 

qualquer forma de matéria ou energia resultante 

das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetam a biota. 

 

(A) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

(B) Somente a afirmação III é verdadeira. 

(C) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 

(D) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 

 

25)  Sobre o processo de Avaliação de Impacto 

Ambiental, não é correto afirmar que: 

 

(A) A primeira etapa é a triagem ou escolha de ações 

ou projetos que devem ser submetidos ao 

procedimento de Avaliação de Impacto 

Ambiental, seguido do estabelecimento do 

escopo do Estudo de Impacto Ambiental, 

atividade cujo produto são os termos de 

referência particulares para cada 

empreendimento ou, ainda, os termos de 

referência específicos para um determinado tipo 

de empreendimento. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES DE 21 A 40 
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(B) Uma das etapas finais do processo é a decisão 

quanto à aprovação do empreendimento, no qual 

diferentes caminhos podem apresentar-se: 

aprovação incondicional do empreendimento; 

reprovação do empreendimento nas condições 

em que foi proposto; aprovação condicional ou 

parcial. 

(C) A etapa de elaboração do Relatório de Impacto 

Ambiental é um documento que visa comunicar 

ao público as principais conclusões do Estudo de 

Impacto Ambiental. Público, no âmbito da 

Avaliação de Impacto Ambiental, é todo aquele 

que, quer seja o proponente que integra a equipe 

técnica que elaborou o estudo, ou quer seja a 

administração pública e os diversos grupos de 

interessados nos resultados e conclusões do 

Estudo de Impacto Ambiental. 

(D) A última etapa do processo é o acompanhamento 

da implementação do empreendimento e de seus 

programas de atenuação e compensação de 

impactos, bem como dos resultados do programa 

de monitoramento; acompanhamento esse, feito 

tanto pelo proponente do projeto, quanto pelos 

órgãos governamentais de fiscalização. 
 

26) A respeito do que dispõe a educação ambiental 

no Brasil e a Política Nacional de Educação 

Ambiental, assinale a alternativa incorreta: 
 

(A) É um princípio básico da educação ambiental o 

enfoque humanista, holístico, democrático e 

participativo. 

(B) A educação ambiental é um componente 

essencial e permanente da educação nacional, 

devendo estar presente, de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo 

educativo, em caráter formal e não-formal. 

(C) A dimensão ambiental deve constar nos 

currículos de formação de professores, em todos 

os níveis e em todas as disciplinas. 

(D) A educação ambiental deve ser implantada como 

disciplina específica no currículo de ensino. 
 

27) As ações e atividades do Programa Nacional de 

Educação Ambiental por meio do SIBEA têm qual 

finalidade? 
 

(A) Incentivar os estados a criar um espaço de 

articulação das ações de Educação Ambiental, 

consolidado na elaboração dos programas 

estaduais e validados pelas Comissões 

Interinstitucionais de Educação Ambiental. 

(B) Incorporar e apoiar as ações de Educação 

Ambiental nos projetos e programas executados 

no âmbito do MMA e das suas vinculadas.   

(C) Promover a capacitação de recursos humanos, 

como política de governo, com vistas à 

implementação da Lei 9795/99. 

(D) Construir um sistema de divulgação e informação 

sobre educação ambiental, composto por 

diversas bases de dados, conectadas de forma a 

permitir a disponibilização de informações na 

Internet, como elemento integrador e 

multiplicador de todas as ações de Educação 

Ambiental no país. 

 

28) No estudo da poluição ambiental, onze poluentes 

destacam-se pela sua presença em todo o 

mundo. Cada um deles pode ser identificado pelo 

seu símbolo internacional, que pode ser 

encontrado nas embalagens, nos locais de 

manuseio e de disposição. Assinale a alternativa 

que corresponde aos poluentes descritos abaixo: 

 

I. Presente na combustão de produtos carbonados 

diversos, em usinas termoelétricas, indústrias e 

aquecedores domésticos. A acumulação desse 

gás na atmosfera favorece ao Efeito Estufa. 

II. Provém de combustíveis fósseis, da indústria de 

cloro-álcalis, de fábricas de aparelhos elétricos e 

de tintas, de atividades de mineração e refino e 

da indústria de papel. É forte contaminante de 

alimentos, principalmente peixes e crustáceos. 

Sua assimilação afeta o sistema nervoso.  

 

(A) I. Dióxido de Carbono; II. Mercúrio 

(B) I. Monóxido de Carbono; II. Fosfatos 

(C) I. Dióxido de Carbono; II. Chumbo 

(D) I. Monóxido de Carbono; II. Mercúrio 

 

29) Nas afirmações abaixo, assinale (V) se forem 

verdadeiras e (F) se forem falsas, e, em seguida, 

assinale a alternativa correta: 

 

 ) O diagnóstico ambiental refere-se à 

identificação, valoração e interpretação dos 

prováveis impactos ambientais associados à 

execução e, se for o caso, à desativação de um 

dado projeto. 

 ) Os impactos ambientais concluídos a partir de 

um diagnóstico ambiental podem ser 

categorizados, tendo como um dos critérios o 

valor: positivo (benéfico) ou negativo (adverso). 
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 ) Uma das etapas que envolvem o processo de 

diagnóstico ambiental, é o estudo do meio 

antrópico, estudo esse que envolve aspectos 

sociais da comunidade local. 

 )  No diagnóstico ambiental, a carta geotécnica, 

por exemplo, é uma ferramenta muito utilizada 

em estudos físicos, pois permite apresentar os 

resultados de diferentes análises, representando 

graus de sensibilidade aos impactos potenciais. 

 

(A) (F); (V); (V); (V) 

(B) (V); (F); (F); (V) 

(C) (F); (V); (V); (F) 

(D) (V); (V); (V); (V) 

 

30) Que tipo de auditoria ambiental é normalmente 

solicitada por compradores ou vendedores em 

transações comerciais como fusões, alienações 

e até compra de ações; e que tem como um dos 

seus principais objetivos, evitar que juntamente 

com a transação, seja adquirido um “brinde” 

indesejável, que poderia vir na forma de um 

potencial risco ambiental ou algum tipo de 

passivo ambiental? 

 

(A) Auditoria Pós-Acidente 

(B) Auditoria Ambiental - Due Diligence 

(C) Auditoria da Cadeia Produtiva 

(D) Auditoria de Avaliação do Desempenho 

 

31) Os “selos verdes” indicam atributos ambientais 

em produtos e serviços, que podem tomar a 

forma de afirmações, símbolos aplicados nos 

produtos ou nas suas embalagens. Nas 

alternativas abaixo, assinale aquela em que o 

selo ambiental foi criado para ser uma ferramenta 

na qual empresas de qualquer setor pudessem 

monitorar e reduzir seus impactos quanto às 

mudanças climáticas, através da contabilização 

das emissões de gases de efeito estufa (GEE): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)  
 

(B)  
 

(C)  
 

(D)  
 

32) Assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna do texto abaixo: 

 

“O processo de __________________de resíduos 

orgânicos tem como produto final o composto 

orgânico, um material rico em húmus e nutrientes 

minerais que pode ser utilizado na agricultura como 

recondicionador de solos, com algum potencial 

fertilizante.” 

 

(A) compostagem anaeróbio 

(B) compostagem biodigestor 

(C) compostagem aeróbio 

(D) compostagem misto 

 

33) A rotulagem ambiental caracteriza-se por um 

processo de seleção de matérias-primas 

produzidas de acordo com especificações 

ambientais. Dos rótulos representados abaixo, 

assinale aquele em que o número marcado, 

indica que são fabricados com poliestireno e 

recomenda-se precaução porque o estireno é um 

produto químico potencialmente tóxico. Este 

produto tóxico pode ser liberado quando o 

recipiente de plástico é usado para armazenar ou 

aquecer o alimento ou líquido em temperaturas 

acima de 80° centígrados: 
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(A)  
 

(B)  
 

(C)  
 

(D)  
 

34) A outorga, como instrumento a ser empregado 

para o alcance dos objetivos da Política Nacional 

de Recursos Hídricos, é uma concessão para 

uso da água, dada pelo poder público ao 

outorgado de acordo com o estabelecido nos 

Planos de Bacias. Nas afirmações abaixo sobre 

a outorga, assinale aquela que não é verdadeira: 

 

(A) A outorga de direito de uso de recursos hídricos 

poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em 

definitivo ou por prazo determinado, por ausência 

de uso. 

(B) Toda outorga de direitos de uso de recursos 

hídricos far-se-á por prazo não excedente a trinta 

e cinco anos, renovável. 

(C) A outorga não implica a alienação parcial das 

águas, que são inalienáveis, mas o simples 

direito de seu uso. 

(D) A outorga de uso dos recursos hídricos deverá 

preservar o uso múltiplo destes. 

 

35) Assinale a alternativa que corresponde às 

categorias de Unidades de Conservação 

descritas abaixo: 

 

I. Área destinada à preservação da natureza e à 

realização de pesquisas científicas. 

II. Área em geral extensa, com certo grau de 

ocupação humana, dotada de atributos naturais, 

estéticos e culturais importantes para a qualidade 

de vida e o bem-estar das populações. 

 

(A) I. Reserva Biológica; II. Área de Relevante 

Interesse Ecológico 

(B) I. Estação Ecológica; II. Área de Proteção 

Ambiental 

(C) I. Reserva de Desenvolvimento Sustentável; II. 

Área de Proteção Ambiental 

(D) I. Reserva Extrativista; II. Área de Relevante 

Interesse Ecológico 

 

36) Nas áreas circundantes das Unidades de 

Conservação, num raio de quantos quilômetros, 

qualquer atividade que possa afetar a biota, 

deverá ser obrigatoriamente licenciada pelo 

órgão ambiental competente? 

 

(A) 5 km 

(B) 10 km 

(C) 20 km 

(D) 30 km 

 

37) No processo de licenciamento ambiental, além 

de, quando se julgar necessário ou quando for 

solicitado por entidade civil e pelo Ministério 

Público, são necessários no mínimo quantos 

cidadãos para o Órgão de Meio Ambiente 

promover a realização de audiência pública? 

 

(A) 50 cidadãos 

(B) 60 cidadãos 

(C) 80 cidadãos 

(D) 100 cidadãos 

 

38) As águas doces do Território Nacional são 

classificadas segundo a qualidade requerida 

para os seus usos preponderantes. Que tipo de 

água doce é classificada como classe especial? 

 

(A) As destinadas à recreação de contato primário, 

tais como natação, esqui aquático e mergulho. 

(B) As destinadas à aquicultura e à atividade de 

pesca. 

(C) As destinadas à pesca amadora. 

(D) As destinadas ao abastecimento para consumo 

humano, com desinfecção. 
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39) Dentro do que estabelece a legislação de 

Licenciamento Ambiental, que tipo de Licença 

Ambiental não poderá ter o seu prazo de validade 

superior a cinco anos? 

 

(A) Licença de Operação 

(B) Licença de Instalação 

(C) Licença Prévia 

(D) Licença Intermediária 

 

40) Sobre a norma ISO 14000, assinale a alternativa 

incorreta: 

 

(A) A ISO 14001 é uma norma 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). 

(B) A ISO 14001 é uma norma pró-ativa, ou seja, o 

seu foco é na ação e no pensamento pró-ativo, 

em lugar de reação a comandos e políticas de 

controle do passado. 

(C) O certificado ISO 14000 tem validade de 3 anos. 

Após esse prazo, ele precisa ser renovado. Além 

disso, a cada 6 meses o sistema é auditado para 

verificar se ele continua a atender aos requisitos 

da norma. 

(D) A ISO 14001 é uma norma de performance, e 

não uma norma de produto ou de gerenciamento. 

 

 


