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Concurso Público
Chapecó/SC

Fiscal do Meio Ambiente
•

Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha,
solicite a substituição ao fiscal.

•

Este caderno de questões está assim constituído:

Caderno de questões • Instruções Gerais

DISCIPLINAS

Nº QUESTÕES

Conhecimentos Gerais
Português
Informática
Legislação Municipal
Conhecimentos Específicos
•

15
07
08
30

Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.

•

O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro
cometido por candidato.

•

Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.

•

Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

•

O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo
início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.

•

Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.

•

Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor.

•

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e
assinado.

•

Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais
até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após
concluído.
Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Boa Prova!

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.
Nº de inscrição

Nome do(a) Candidato(a)


Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

CONHECIMENTOS GERAIS

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:

Português
Eles sentem o que você sente
A foto correu mundo – ou melhor, “viralizou”.
Deitado ao lado do caixão de George Bush, que morreu
no início de dezembro, o labrador Sully parecia querer
transmitir seu luto, sua melancolia. A imagem provocou
comoção – mas não exatamente surpresa. Há muito o
_________ comum alerta a ciência: os cães esbanjam
empatia pelos seres humanos. Quem tem um em casa –
mais de 44% dos lares brasileiros, segundo o IBGE –
sabe que não é raro vê-los espelhar o estado de espírito
dos donos.
O que era apenas uma impressão ganhou agora
um patamar científico. Uma pesquisa realizada pela
Universidade de Linköping, na Suécia, revelou uma
extraordinária semelhança entre os índices de estresse
registrados em cachorros de duas raças bastante distintas
e em suas respectivas proprietárias.
O trabalho utilizou 58 cães, 33 deles pastores de
shetland e 25 border collies. Os cientistas analisaram os
níveis de cortisol – hormônio ______________ ao
estresse – presentes nos pelos dos animais e nos cabelos
de suas donas e chegaram à conclusão de que eles eram
muito parecidos.
A relação mais estreita entre a produção de
cortisol de um cão e a verificada em sua dona foi
encontrada nos animais do sexo feminino e naqueles que
eram treinados para competições diversas. Para o
primeiro caso, os cientistas não arriscam justificativas. Já
para o segundo, é possível que a explicação esteja nos
longos períodos de convivência indispensáveis para um
bom adestramento. Outra relevante descoberta foi que
aspectos como a idade dos cachorros e a das mulheres
não pesavam em nada no nível de cortisol registrado
pelos cientistas.
Estudos anteriores já haviam revelado que a
proximidade entre cachorros e seres humanos estava
estreitamente relacionada a hormônios. Uma pesquisa de
2015 feita no Japão mostrou que um simples olhar entre
cães e humanos é ______________ para estimular, em
ambos, a produção de oxitocina, substância responsável
pela sensação de apego e de prazer.
Não há dúvida de que o trabalho feito na Suécia
avançou na constatação científica da existência de
empatia entre cães e pessoas.
https://veja.abril.com.br/ciencia/... - adaptado.
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a) senso - associado - suficiente
b) censo - associado - sufisiente
c) senso - assosciado - suficiente
d) censo - assossiado - sufisiente

2) Com base no texto, analisar os itens abaixo:
I. Quanto à produção de cortisol, uma relação estreita –
entre cão e dona – foi verificada nos animais treinados
para competições, possivelmente devido à grande
quantidade de tempo que ficam juntos nos
treinamentos.
II. De acordo com a pesquisa, o nível de cortisol é afetado
principalmente pela idade dos cachorros e das donas.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

3) O termo sublinhado em “para estimular, em ambos, a
produção de oxitocina” (quinto parágrafo) pode ser
substituído, sem alteração de sentido, por:
a) Limitar.
b) Adquirir.
c) Perceber.
d) Fomentar.

4) A oração sublinhada em “Não há dúvida de que o
trabalho feito na Suécia avançou na constatação científica
da existência de empatia entre cães e pessoas.” (último
parágrafo) exerce função de:
a) Sujeito.
b) Objeto direto.
c) Objeto indireto.
d) Complemento nominal.

5) O pronome “eles” (terceiro parágrafo) representa que
termo anteriormente expresso?
a) Cães.
b) Cientistas.
c) Níveis de cortisol.
d) Pelos dos animais.
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6) Em relação ao uso dos porquês, assinalar a alternativa
que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

11) Em “Lua convida à prática da meditação”, o verbo
encontra-se em que voz?

A experiência _____________ passei trouxe muitas dores.
Ele não passou no teste e não sei _____________.
_____________ ela me enxotou, fui embora.

a) Ativa.
b) Passiva analítica.
c) Passiva sintética.
d) Reflexiva.

a) por que - por quê - Porque
b) por que - porque - Por que
c) porque - porquê - Porque
d) porque - por quê - Por que

12) Assinalar a alternativa que apresenta a figura de
linguagem utilizada na frase abaixo:
“Sua alma é o aroma das flores a desabrochar.”

7) Em relação à colocação do pronome oblíquo átono,
assinalar a alternativa INCORRETA:
a) Isso nos deixa confiantes.
b) Diga-me a verdade.
c) Não disseram-nos o assunto da reunião.
d) Nada me faz ir àquela festa.

a) Personificação.
b) Metáfora.
c) Metonímia.
d) Elipse.

13) Assinalar a alternativa cuja oração subordinada
adverbial sublinhada expressa uma consequência:
8) Considerando-se a relação masculino - feminino,
analisar os itens abaixo:
I. Diácono - diaconesa.
II. Hortelão - horteloa.
III. Solteirão - solteirona.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item III.
c) Somente os itens II e III.
d) Somente os itens I e III.

9) Quanto à concordância verbal, assinalar a alternativa
CORRETA:
a) Muda as pessoas, mas o mundo permanece o mesmo.
b) Havia várias pessoas no corredor do hospital.
c) Bateu dez horas no relógio da sala.
d) Eu, tu e ele dividireis o mesmo quarto.

10) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas
abaixo CORRETAMENTE:

a) A chuva era tão forte que provocou inundação na
cidade.
b) Embora os candidatos estivessem aptos ao cargo,
nenhum deles obteve classificação.
c) Caso chova, o passeio será cancelado.
d) Realizaram o trabalho a fim de obterem aprovação no
curso.

14) Algumas palavras são muito parecidas em sua grafia,
mas diferentes em seu significado. Considerando-se o
contexto e o significado das palavras “vem”, “vêm” e
“veem”, sublinhadas, marcar C para as sentenças Certas,
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
(---) Meu pai e minha mãe veem de trem amanhã.
(---) Eles vêm correndo como se fossem gazelas.
(---) Vem para minha casa hoje à noite, Ana.
a) C - C - E.
b) C - E - C.
c) E - C - C.
d) E - E - E.

Era para ______ falar __________ sobre os assuntos
discutidos ontem na reunião.

15) Assinalar a alternativa na qual o termo sublinhado é
objeto direto:

a) eu - consigo
b) eu - com ele
c) mim - com ele
d) mim - consigo

a) Muitas vezes tive que ir junto com ela.
b) Eu precisava de dois colchões extras.
c) Como eu havia prometido, seguem os documentos.
d) Apesar de não perceber, Ana tinha muita sorte.
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Informática
Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão.

16) No explorador de arquivos do Windows 10, pode-se
aplicar diferentes modos de exibição às pastas, como
Ícones Médios, Lista e Detalhes. O grupo Layout, onde se
encontram esses modos de exibição, se encontra em qual
guia?

19) Com base na Cartilha de Segurança para Internet,
NÃO é um cuidado que se deve tomar ao usar redes:
a) Ser cuidadoso ao elaborar e ao usar senhas.
b) Utilizar mecanismos de segurança, como programa
antimalware e firewall pessoal.
c) Manter o computador desatualizado.
d) Utilizar conexão segura sempre que a comunicação
envolver dados confidenciais.

20) Considerando-se os softwares e hardwares, numerar
a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(1) Software.
(2) Hardware.

a) Arquivo.
b) Início.
c) Compartilhar.
d) Exibir.

(---) É a parte lógica do computador, ou seja, é composta
por elementos que não são palpáveis.
(---) Alguns exemplos desse são: Internet Explorer,
Microsoft Word e Windows 10.
(---) Alguns exemplos desse são: placa de vídeo, caixa de
som e webcam.
(---) É um agrupamento de comandos escritos em uma
linguagem de programação que criam as ações dentro
de um programa e permite seu funcionamento.

17) No Word 2010, é possível comparar ou combinar
várias versões de um documento. Sobre essa opção,
analisar os itens abaixo:

a) 2 - 1 - 2 - 2.
b) 2 - 1 - 1 - 2.
c) 1 - 2 - 2 - 1.
d) 1 - 1 - 2 - 1.

I. É feita na guia Revisão, no grupo Alterações, ao clicar
em Comparar.
II. Quaisquer opções selecionadas após clicar no botão
Mais serão as opções padrão para comparação na
próxima vez que comparar documentos.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

18) No Excel 2010, sobre como selecionar células e
intervalos, analisar os itens abaixo:
I. Para selecionar uma única célula, pressionar as teclas
de direção para ir até a célula.
II. Ao se manter a tecla SHIFT pressionada enquanto
pressiona as teclas de direção para expandir a seleção,
permite-se selecionar mais de uma célula.
III. Para selecionar a planilha inteira pressionar Ctrl+X.
Está(ão) CORRETO(S):

21) Sobre a impressora WI-FI, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Conecta-se ao computador através de uma rede sem
fio.
(---) Precisa de um cabo para se ligar a um computador ou
uma rede.
a) C - C.
b) E - E.
c) E - C.
d) C - E.

22) Para imprimir a página atual no Internet Explorer 11,
qual atalho de teclado se utiliza?
a) Alt+D
b) Ctrl+P
c) Ctrl+T
d) Ctrl+Tab

a) Somente o item III.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
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Legislação Municipal
23) De acordo com a Lei Orgânica do Município, segundo
suas necessidades e no interesse de seus habitantes,
Chapecó poderá dividir-se em Distritos, Bairros e Vilas.
Com base nessa informação, assinalar a alternativa
INCORRETA:
a) A criação, organização, supressão, fusão ou troca de
Distritos dependem de Lei.
b) A criação, reorganização, supressão, fusão ou troca de
nomes de Bairros e Vilas dependem de Lei.
c) É facultada a descentralização administrativa com a
criação, nos Distritos e Bairros, de subsedes da
Prefeitura, na forma da Lei, de iniciativa do Poder
Legislativo.
d) É facultada a descentralização administrativa com a
criação, nos Distritos e Bairros, de subsedes da
Prefeitura, na forma da Lei, de iniciativa do Poder
Executivo.

24) De acordo com a Lei Orgânica do Município, a
Administração Municipal compreende Órgãos da
Administração:
a) Direta e entidades de administração direta ou
fundacional dotadas de personalidade jurídica própria.
b) Indireta e entidades de associações ou fundações
dotadas de aptidão para realizar os serviços públicos
pretendidos pelo município.
c) Direta e entidades de administração indireta ou
fundacional dotadas de personalidade jurídica mista,
pública e privada.
d) Indireta e entidades do executivo e legislativo ou
fundações dotadas de personalidade jurídica própria.

25) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, o
Município de Chapecó é dotado de:
a) Autonomia política, administrativa e financeira.
b) Dependência política somente do governador do
Estado de Santa Catarina.
c) Autonomia administrativa, organizacional e financeira.
d) Autonomia política, educacional e financeira.

26) De acordo com a Lei Orgânica do Município, a ação
municipal será desenvolvida em todo o seu território, sem
privilégios de distritos ou bairros, no sentido de:
a) Reduzir as desigualdades locais e de promover o bemestar dos cidadãos chapecoenses, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras
formas de discriminação.
b) Desenvolver com as comunidades movimentos sociais,
separando as causas pelo grau de relevância,
promovendo o bem-estar de todos, sem preconceitos
ou quaisquer outras formas de discriminação.
c) Garantir o desenvolvimento nacional, prosperando para
o crescimento da cidade de Chapecó.
d) Reduzir as desigualdades sociais e promover o bemestar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação.
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27) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Servidores Públicos do Município, os cargos
públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados
por:
a) Lei, com denominação própria e vencimento pago pelos
cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou
em comissão.
b) Decreto, com denominação própria e vencimento pago
pelos cofres públicos, para provimento em caráter
efetivo ou em comissão.
c) Lei, sem denominação própria e vencimento pago pelos
cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou
em comissão.
d) Decreto, com denominação própria e vencimento pago
pelos cofres públicos, para provimento em caráter
efetivo, comissão ou contratação de emergência.

28) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Servidores Públicos do Município, NÃO é
forma de provimento em cargo público:
a) Reintegração.
b) Recondução.
c) Aproveitamento.
d) Posse.

29) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Servidores Públicos do Município, assinalar a
alternativa CORRETA:
a) A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo contrato
de compromisso, no qual deverão constar as
atribuições, os deveres, as responsabilidades e os
direitos inerentes ao serviço a ser realizado, que não
poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das
partes, ressalvados os atos de resolução previstos em
lei.
b) A posse ocorrerá no prazo de 15 dias contados da
publicação do ato de provimento.
c) No ato da posse, o servidor apresentará declaração de
bens e valores que constituem seu patrimônio e
declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo,
emprego ou função pública.
d) Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto
fisicamente para o exercício do cargo.

30) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Serviços Públicos do Município, a
responsabilidade civil decorre:
a) Somente de ato omissivo que resulte em prejuízo ao
erário ou a terceiros.
b) De ato comissivo e culposo que resulte em prejuízo a
terceiros.
c) Somente de ato culposo que resulte em prejuízo ao
erário ou a terceiros.
d) De ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que
resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31) De acordo com a Constituição Federal, sobre o meio
ambiente, analisar os itens abaixo:
I. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações.
II. Incumbe ao Poder Público apenas controlar a produção
de substâncias que comportem risco ao meio ambiente.
III. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou
jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

32) Considerando-se a Lei nº 8.429/1992, sobre a
declaração dos bens e valores que compõem o patrimônio
privado do agente, analisar os itens abaixo:
I. A pena de demissão não se aplica ao agente que não
apresentar a declaração dos seus bens, pois, nesse
caso, será aplicada uma advertência escrita.
II. A declaração de bens será quinzenalmente atualizada e
na data em que o agente público sair de férias.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

33) De acordo com a Lei nº 6.938/1981 - Política Nacional
do Meio Ambiente, NÃO são princípios dessa Política:
a) Manutenção de degradação nas áreas ameaçadas.
b) Planejamento e fiscalização do uso dos recursos
ambientais.
c) Controle e zoneamento das atividades potencial ou
efetivamente poluidoras.
d) Educação ambiental a todos os níveis de ensino,
inclusive a educação da comunidade, objetivando
capacitá-la para participação ativa na defesa do meio
ambiente.
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34) Em conformidade com a Lei nº 6.938/1981 - Política
Nacional do Meio Ambiente, essa Política visará, além de
outras:
I. Ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias
nacionais orientadas para o uso racional de recursos
ambientais.
II. À definição de áreas prioritárias de ação governamental
relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico,
atendendo aos interesses da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
III. À preservação e restauração dos recursos ambientais
com vistas à sua utilização racional e disponibilidade
permanente, concorrendo para a manutenção do
equilíbrio ecológico propício à vida.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

35) Segundo a Lei nº 9.433/1997 – Política Nacional de
Recursos Hídricos, esta Política baseia-se em alguns
princípios, EXCETO:
a) A água é um recurso natural limitado dotado de valor
econômico.
b) A gestão dos recursos hídricos deve sempre
proporcionar o uso múltiplo das águas.
c) A água como um bem de domínio privado.
d) A gestão dos recursos hídricos deve ser
descentralizada e contar com a participação do Poder
Público, dos usuários e das comunidades.

36) Segundo a Lei nº 9.433/1997, o enquadramento dos
corpos de água em classes, segundo os usos
preponderantes da água, visa a:
I. Assegurar às águas qualidade compatível com os usos
mais exigentes a que forem destinadas.
II. Aumentar os custos de combate à poluição das águas,
mediante ações preventivas permanentes.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
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37) De acordo com a Lei nº 9.605/1998, as penas
restritivas de direitos são autônomas e substituem as
privativas de liberdade quando:
I. Tratar-se de crime doloso ou for aplicada a pena
privativa de liberdade superior a quatro anos.
II. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do condenado, bem como os motivos e
as circunstâncias do crime indicarem que a substituição
seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção
do crime.

41) Segundo a Lei nº 9.795/1999, o Poder Público, em
níveis Federal, Estadual e Municipal, incentivará:
I. A difusão, por intermédio dos meios de comunicação de
massa, em espaços nobres, de programas e
campanhas educativas e de informações acerca de
temas relacionados ao meio ambiente.
II. O ecoturismo.
III. A sensibilização ambiental dos agricultores.
Estão CORRETOS:

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

38) Com base no Decreto nº 6.514/2008, sobre a
advertência, analisar os itens abaixo:

42) A agente autuante, ao lavrar o auto de infração,
indicará as sanções estabelecidas no Decreto
nº 6.514/2008, observando:

I. A sanção de advertência excluirá a aplicação de outras
sanções.
II. A sanção de advertência poderá ser aplicada, mediante
a lavratura de auto de infração, para as infrações
administrativas de menor lesividade ao meio ambiente,
garantidos a ampla defesa e o contraditório.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

39) Segundo a Lei nº 9.605/1998, NÃO são circunstâncias
que atenuam a pena:
a) Arrependimento do
infrator, manifestado pela
espontânea reparação do dano, ou limitação
significativa da degradação ambiental causada.
b) Reincidência nos crimes de natureza ambiental.
c) Colaboração com os agentes encarregados da
vigilância e do controle ambiental.
d) Comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de
degradação ambiental.

40) De acordo com a Lei nº 9.795/1999, sobre alguns
objetivos fundamentais da educação ambiental, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) O fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos
povos e solidariedade como fundamentos para o
futuro da humanidade.
(---) A garantia de democratização das informações
ambientais.
(---) O enfraquecimento de uma consciência crítica sobre
a problemática ambiental e social.

I. A gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da
infração e suas consequências para a saúde pública e
para o meio ambiente.
II. Os antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da
legislação de interesse ambiental.
III. A situação econômica do infrator.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

43) Para efeito da Resolução do CONAMA nº 01/1986,
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, entre outras:
I. A saúde, a segurança e o bem-estar da população.
II. O capital estrangeiro.
III. A qualidade dos recursos ambientais.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

a) C - E - E.
b) E - C - C.
c) C - C - E.
d) E - C - E.
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44) De acordo com a Resolução CONAMA nº 237/1997, o
procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental
competente licencia a localização, a instalação, a
ampliação e a operação de empreendimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetivas
ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob
qualquer forma, possam causar degradação ambiental,
considerando as disposições legais e regulamentares e as
normas técnicas aplicáveis ao caso, é denominado de:
a) Licença Ambiental.
b) Impacto Ambiental Regional.
c) Licenciamento Ambiental.
d) Estudos Ambientais.

45) Com base na Resolução CONAMA nº 237/1997,
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo
CORRETAMENTE:
O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá
considerar os planos de controle ambiental e será de, no
mínimo, ____ anos e de, no máximo, ____ anos.
a) 6; 10
b) 4; 10
c) 6; 12
d) 4; 8

46) Segundo a obra de BRAGA et al., os ensinamentos
das leis físicas e do funcionamento dos ecossistemas
fornecem os ingredientes básicos para a concepção do
modelo que pode ser chamado de modelo de
desenvolvimento sustentável. Ele deve funcionar como um
sistema fechado, que tem como base algumas premissas,
EXCETO:
a) O uso racional de energia e da matéria com ênfase à
conservação, em contraposição ao desperdício.
b) A independência do suprimento externo contínuo de
energia (sol).
c) A promoção da reciclagem e do reúso dos materiais.
d) O controle da poluição, gerando menos resíduos para
serem absorvidos pelo ambiente.

47) De acordo com a obra de FITZ, em um Sistema de
Informação Geográfica (SIG), a introdução de dados se
dá:
I. Pela aquisição de produtos de Sensoriamento Remoto.
II. Pela confecção de planilhas de dados.
III. Pelo uso de sistemas de posicionamento por satélite.
IV. Pelos processos de digitalização e vetorização.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e IV.
c) Somente os itens II, III e IV.
d) Todos os itens.
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48) Com base no Programa de Pesquisa em Saneamento
Básico, analisar a sentença abaixo:
O gerenciamento de resíduos sólidos urbanos deve ser
integrado, ou seja, deve englobar etapas articuladas entre
si (1ª parte). O depósito de resíduos sólidos a céu aberto
ou lixão é uma forma de deposição ordenada com
compactação ou cobertura de resíduos, o que não
propicia a poluição do solo, do ar e da água, bem como a
proliferação de vetores de doenças (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

49) Segundo o Programa de Pesquisa em Saneamento
Básico, a concepção de um aterro sustentável NÃO
busca:
a) O manejo ambientalmente adequado de resíduos
sólidos urbanos.
b) A capacitação técnica das equipes responsáveis pelo
projeto, operação, monitoramento e enceramento do
aterro.
c) Os custos elevados que não condizem com a realidade
socioeconômica dos Municípios.
d) A geração de emprego e renda.

50) De acordo com a obra de SÁNCHEZ, analisar a
sentença abaixo:
A avaliação de impactos ambientais (AIA) é um
instrumento de política ambiental adotado atualmente em
inúmeras jurisdições (1ª parte). A AIA pode ser referida
como exercício prospectivo, antecipatório, prévio e
preventivo (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

51) Segundo a Cartilha de Licenciamento Ambiental, são
alguns exemplos de empreendimentos e atividades que
necessitam de licenciamento ambiental:
I. Extração e tratamento de minerais.
II. Indústria de madeira.
III. Indústria de produtos alimentares e bebidas.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.
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52) De acordo com a Cartilha de Licenciamento
Ambiental, sobre o estudo de impacto ambiental (EIA),
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e,
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) Pode ser elaborado por quaisquer profissionais, não
havendo a necessidade de estarem legalmente
habilitados.
(---) O EIA deve ser composto obrigatoriamente por quatro
seções, dentre elas as medidas mitigadoras dos
impactos negativos.
(---) O EIA deverá ser redigido em linguagem técnica.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.

53) Segundo a Cartilha de Licenciamento Ambiental, a
falha ou ausência de licenciamento ambiental é crime e
pode ocasionar também algumas consequências, dentre
elas:
I. Pena de detenção de um a seis meses, ou multa, ou
ambas
as
penas
cumulativamente
aos
empreendedores, na hipótese de construir, reformar,
ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte
do território nacional, estabelecimentos, obras ou
serviços potencialmente poluidores, sem licença ou
autorização dos órgãos ambientais competentes, ou
contrariando as normas legais e regulamentares
pertinentes.
II. Agravamento de pena, no caso de abuso do direito
obtido mediante o licenciamento ambiental.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

54) Segundo a Cartilha de Licenciamento Ambiental, o
relatório de impacto ambiental (RIMA) deve conter, além
de outros:
I. Os objetivos e as justificativas do projeto, sua relação e
sua compatibilidade com as políticas setoriais, planos e
programas governamentais.
II. A síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico
ambiental da área de influência do projeto.
III. A recomendação quanto à alternativa mais favorável
(conclusões e comentários de ordem geral).
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.
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55) Sobre o RIMA, analisar os itens abaixo:
I. É um resumo do estudo de impacto ambiental.
II. Oferece informações essenciais para que a população
tenha conhecimento das vantagens e desvantagens do
projeto e as consequências ambientais de sua
implementação.
III. É um relatório gerencial.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

56) Em relação à licença prévia, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) É ela que atestará a viabilidade ambiental
empreendimento, aprovará sua localização
concepção e definirá as medidas mitigadoras
compensatórias dos impactos negativos do projeto.
(---) Deve ser solicitada na fase final do planejamento
atividade.

do
e
e
da

a) C - C.
b) E - C.
c) C - E.
d) E - E.

57) Ao conceder a licença de instalação, o órgão gestor
de meio ambiente NÃO terá:
a) Embargado das obras.
b) Concordado com as especificações constantes dos
planos, programas e projetos ambientais, seus
detalhamentos e respectivos cronogramas de
implementação.
c) Estabelecido medidas de controle ambiental, com vistas
a garantir que a fase de implantação do
empreendimento obedecerá aos padrões de qualidade
ambiental estabelecidos em Lei ou regulamentos.
d) Fixado as condicionantes da licença de instalação
(medidas mitigadoras e/ou compensatórias).

58) O prazo de validade da licença de instalação será, no
mínimo, igual ao estabelecido pelo cronograma de
instalação do empreendimento ou da atividade, não
podendo ser superior a:
a) Um ano.
b) Quatro anos.
c) Cinco anos.
d) Seis anos.
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59) Sobre a licença de operação, analisar a sentença
abaixo:
Autoriza o interessado a iniciar suas atividades (1ª parte).
Tem por finalidade aprovar a forma proposta de convívio
do empreendimento com o meio ambiente e estabelecer
condicionantes para a continuidade da operação
(2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

60) A licença de operação possui três características
básicas:
I. É concedida antes da verificação, pelo órgão ambiental,
do
efetivo
cumprimento
das
condicionantes
estabelecidas nas licenças anteriores (prévia e de
instalação).
II. Contém as medidas de controle ambiental (padrões
ambientais) que servirão de limite para o funcionamento
do empreendimento ou da atividade.
III. Especifica as condicionantes determinadas para a
operação do empreendimento, cujo cumprimento é
obrigatório, sob pena de suspensão ou cancelamento
da operação.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.
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