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Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

Carlos Drummond de Andrade

“Esse ofício de rabiscar sobre as coisas do tempo exige
que prestemos alguma atenção à natureza essa natureza
que não presta atenção em nós. Abrindo a janela matinal, o
cronista reparou no firmamento, que seria de uma safira
implacável se não houvesse a longa barra de névoa a toldar a
linha entre céu e chão névoa baixa e seca, hostil aos
aviões. Pousou a vista, depois, nas árvores que algum remoto
prefeito deu à rua e que ainda ninguém se lembrou mais de
arrancar, talvez porque haja outras destruições mais
urgentes. Estavam todas verdes, menos uma. Uma que,
precisamente, lá está plantada em frente à porta,
companheira mais chegada de um homem e sua vida,
espécie de anjo vegetal proposto ao seu destino.

Essa árvore de certo modo incorporada aos bens
pessoais, alguns fios elétricos lhe atravessam a fronde sem
que a molestem, e a luz crua do projetor, a dois passos, a
impediria talvez de dormir, se ela fosse mais nova. Às terças,
pela manhã, o feirante nela encosta sua barraca, e ao
entardecer, cada dia, garotos procuram subir-lhe pelo tronco.
Nenhum desses incômodos lhe afeta a placidez de árvore
madura e magra, que viu muita chuva, muito cortejo de
casamento, muitos enterros e serve há longos anos à
necessidade de sombra que têm os amantes de rua, e
mesmo a outras precisões mais humildes de cãezinhos
transeuntes.

Todas estavam ainda verdes, mas essa ostentava
algumas folhas amarelas e outras já estriadas de vermelho,
numa gradação fantasista que chegava mesmo até o marrom
cor final de decomposição, depois da qual as folhas caem.
Pequenas amêndoas atestavam o seu esforço, e também
elas se preparavam para ganhar coloração dourada e, por sua
vez, completado o ciclo, tombar sobre o meio-fio, se não as
colhe algum moleque apreciador do seu azedinho. E como o
cronista lhe perguntasse fala, amendoeira - por que fugia
ao rito de suas irmãs, adotando vestes assim particulares a
árvore pareceu explicar-lhe:

- Não vês? Começo a outonear. É 21 de março, data em
que as folhinhas assinalam o equinócio¹ do outono. Cumpro
meu dever de árvore, embora minhas irmãs não respeitem as
estações.

- E vais outoneando sozinha?
- Na medida do possível. Anda tudo muito desorganizado,

e, como deves notar, trago comigo um resto de verão, uma
antecipação de primavera e mesmo, se reparares bem neste
ventinho que fustiga pela madrugada, uma suspeita de
inverno.

- Somos todos assim.
- Os homens, não (...)”

Fala, Amendoeira

—

—

—

—

1- Ponto da órbita da Terra em que se registra uma igual duração do
dia e da noite, o que sucede nos dias 21 de março e 23 de
setembro.

ANDRADE, Carlos Drummond de. . Obra Completa, Rio de
Janeiro, JoséAguilar, 1964. P. 727-728.

Fala, Amendoeira

LÍNGUA PORTUGUESA 2. Em: “(...) prestemos alguma atenção à natureza
(...).”(1º§), o acento indicativo da crase está devidamente
empregado. Dentre os exemplos abaixo, o que deve
apresentar tal acento é:

A) Daqui a duas horas, soará o sinal.
B) Caminharam juntos de duas a três horas.
C) Todos chegarão a uma hora da tarde.
D) Foi a casa bem rápido e voltou.
E) Dirigiu-se a ela com palavras carinhosas.

3. Em: “ (...) alguns fios elétricos lhe atravessam a
(...).”(2º§), a palavra em negrito é um exemplo de parônimo de
fronte. O par de parônimos que apresenta sentido trocado é:

A) soar ( emitir som) / suar (transpirar);
B) arrear (pôr arreios ou enfeites em) / arriar (abaixar, deitar

no chão);
C) desperceber (não perceber, não notar) / desaperceber

(não prover, desabastecer);
D) prescrever (proibir, condenar) / proscrever (receitar,

indicar);
E) sortir ( abastecer, variar) / surtir (produzir efeito, alcançar

resultado).

fronde

4. A palavra cuja flexão de plural segue a regra de
é:

A) amor-perfeito;
B) cavalo-vapor;
C) cabra-cega;
D) guarda-florestal;
E) salário-mínimo.

NÃO
meio-fio

5. Em: “ (...) ninguém se lembrou mais de arrancar(...)”,
(1º§), a regência verbal está correta; o mesmo acontece
em:

A) Assiste em Brasília.
B) Abrisa aspirava brandamente.
C) Ele é incapaz de esquecer os amigos.
D) À vida prefere a honra.
E) Sua cultura consiste de memorização de versos eruditos.

NÃO

6. A alternativa que apresenta a forma verbal na mesma
pessoa, número, tempo, modo e conjugação de é:

A) devemos;
B) cantemos;
C) partamos;
D) amamos;
E) queremos.

prestemos

7. Em: “(...) haja outras destruições mais urgentes (...)”(1º§),
a concordância verbal segue a norma culta, porém o mesmo

ocorre em:

A) A maior parte das pessoas andam apressadas, naquele
bairro.

B) Vinte por cento dos candidatos buscam novas
oportunidades profissionais.

C) Existiriam pessoas crédulas naquela cidade?
D) Os Estados Unidos se localizam no Pólo Norte.
E) É proibido a entrada.

NÃO1. Neste texto, oAutor sugere que:

A) Anatureza nunca fala, de forma madura, aos jovens.
B) As árvores verdes não davam atenção à amendoeira,

nem aos transeuntes.
C) As árvores e os homens passam pelo mesmo processo

de rejuvenescimento.
D) Apassagem do tempo afeta a natureza e as pessoas.
E) Aamendoeira tombara ao chão.



10. Em: “(...) E como o lhe perguntasse (...)” (3º§), o
processo de formação de palavra em negrito é o mesmo de:

A) cisatlântico;
B) politeísmo;
C) requerente;
D) planalto;
E) enriquecer.

cronista

11. O processo de crescimento da população urbana em
ritmo mais acelerado que o crescimento da população rural,
resultado da transferência da população rural para o meio
urbano é denominado urbanização. Esse processo sinaliza:

A) a transição de um padrão de vida econômico apoiado na
produção agrícola fechada e auto-suficiente para outro
baseado na indústria, no comércio e nos serviços;

B) um fenômeno recente de transferência da população das
cidades para o meio rural, face à violência;

C) as alterações ambientais causadas pelas atividades
agrícolas;

D) a expansão das áreas reservadas à plantação de
eucalipto para o abastecimento local e, também, ao
comércio exterior;

E) a reversibilidade desse processo, considerando,
atualmente, os grandes contingentes populacionais que
buscam assentamento nas áreas rurais.

12. “Nas últimas décadas o ritmo frenético da urbanização e o
aparecimento de novas megacidades têm sido um fenômeno
característico do mundo subdesenvolvido.” Ao analisar a
afirmativa, entende-se por megacidade:

A) grandes aglomerações urbanas com mais de dois
milhões de habitantes;

B) grandes aglomerações urbanas com mais de dez milhões
de habitantes;

C) grandes aglomerações urbanas com mais de dezoito
milhões de habitantes;

D) a união de várias cidades vizinhas, originando uma nova
cidade chamada megacidade;

E) toda a cidade onde o número de habitantes excede o
número de habitações regulares da cidade.

9. Em: “E outoneando sozinha?” (5º§), a alternativa
correta que se refere à classificação da forma verbal em
negrito é:

A) 2ª pessoa do singular, no imperativo afirmativo;
B) 2ª pessoa do plural, no presente do subjuntivo;
C) 2ª pessoa do singular, no futuro do presente do

indicativo;
D) 2ª pessoa do singular, no presente do indicativo;
E) 2ª pessoa do plural, no futuro do subjuntivo.

vais

8. As respectivas classes gramaticais das palavras em
negrito: “(...) ostentava folhas amarelas(...)”
(3º§) aparecem na alternativa:

A) pronome possessivo, pronome indefinido;
B) pronome indefinido, adjetivo;
C) pronome demonstrativo, pronome possessivo;
D) adjetivo, pronome possessivo;
E) pronome demonstrativo, pronome indefinido.

essa algumas

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. No mundo inteiro, são produzidas cerca de 30 milhões de
toneladas de lixo por ano; as indústrias, residências e
hospitais situados nas cidades contribuem com a maior parte
desse total. As soluções adotadas para a destinação dessa
montanha de resíduos são as mais diferentes possíveis e
podem afetar de maneiras também diversas o ambiente das
cidades e a saúde de seus habitantes. Dentre essas soluções,
podem ser citadas como exemplo, :

A) os poços de filtragem;
B) os lixões;
C) os aterros sanitários;
D) a incineração;
E) as usinas de compostagem.

EXCETO

14. A inversão térmica é um fenômeno climático que provoca
o agravamento da poluição porque se trata:

A) de um fenômeno atípico, capaz de elevar a concentração
de gases poluentes nas camadas mais altas da
atmosfera;

B) de um fenômeno típico da estação do verão, quando o ar,
muito quente, tende a subir, condensando ao entrar em
contato com o ar mais frio e se precipitando em forma de
chuva;

C) de uma situação complexa em que ventos frios e quentes
se invertem e colidem entre si, gerando chuvas intensas,
chamadas de chuvas ácidas, pois têm alto teor de dióxido
de enxofre;

D) da chegada de frentes frias, capazes de espalhar a
poluição produzida pelas cidades e de congelarem e, por
vezes, matarem espécimes vegetais responsáveis pela
absorção de CO2, gás responsável pelo efeito estufa;

E) da ocorrência de correntes de ar frio mais próximas da
superfície em contraposição ao ar quente estacionário
logo acima, aumentando o risco de contração de doenças
respiratórias.

13. Leia o trecho e responda à questão proposta.

“As cidades apresentam temperaturas médias maiores do
que as zonas rurais dominadas pelo mesmo clima. Dentro
delas, as temperaturas aumentam da periferia em direção ao
centro. Em casos extremos, a diferença de temperatura entre
as zonas periféricas e o centro pode atingir até 10°C. Esse
fenômeno, conhecido como “ilha de calor”, também resulta de
alterações humanas sobre o meio ambiente.”
O trecho faz alusão às “ilhas de calor”, que nada mais são do
que uma espécie de microclima das cidades. Sendo assim,
pode-se afirmar que um fator que contribui para o surgimento
de “ilhas de calor” é:

A) a plantação de áreas verdes nas cidades, capazes de
absorverem o CO2 produzido;

B) a construção de E.T.Es (Estações de Tratamento de
Esgoto);

C) a proximidade com o mar;
D) o consumo intensivo de combustíveis fósseis em

automóveis e indústrias;
E) a localização geográfica mais para o interior do país,

longe das metrópoles litorâneas.



16. É sabido que muitas das grandes cidades no mundo
desenvolveram-se em torno de uma via de circulação fluvial,
como um rio, por exemplo. Isso ocorre devido a diversos
fatores, entre eles, a facilidade de se livrar do esgoto
produzido por essas cidades. O esgoto é um grave problema,
em especial nas cidades dos países pobres, as quais não
dispõem de redes completas de coleta e de estações
adequadas de tratamento. Dentre os problemas causados
pelo lançamento desse esgoto “in natura” diretamente nos
rios, córregos e poços, pode-se destacar:

A) o surgimento de novas espécies aquáticas, que são
agressivas e desestabilizam o ecossistema fluvial, além
da proliferação exagerada de plantas aquáticas, que
prejudicam a vida dentro d'água;

B) o desmatamento da Mata Atlântica e a proliferação
exagerada de plantas aquáticas, que prejudicam a vida
dentro d'água;

C) a contaminação do lençol freático e a desaceleração das
indústrias da região;

D) a contaminação do lençol freático e a morte de crianças
infectadas por doenças como a diarréia e a cólera,
transmitidas por água contaminada por esgotos;

E) o surgimento de novas espécies aquáticas, que são
agressivas e desestabilizam o ecossistema fluvial, além
da morte de crianças infectadas por doenças como a
cólera.

18. A Resolução 307/02 do CONAMA versa sobre a gestão
de resíduos da construção civil e é de suma importância no
que diz respeito à limpeza das áreas urbanas, onde se
encontra a grande maioria das construções civis. Com base
no referido texto legal, entende-se por gerenciamento de
resíduos:

A) o reaproveitamento e reutilização dos resíduos tóxicos
provenientes das atividades da construção civil;

B) a reciclagem dos restos não aproveitados na construção
civil, como telhas quebradas, pedras de cimento e tocos
de madeira cortada;

C) o sistema de administração que visa reciclar resíduos,
incluindo planejamento e procedimentos para
implementar as ações necessárias ao cumprimento das
etapas previstas em programas;

D) o sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar
resíduos, incluindo planejamento, responsabilidades,
práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e
implementar as ações necessárias ao cumprimento das
etapas previstas em programas e planos;

E) o sistema que visa reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos
baseando-se nos princípios de direito administrativo.

17. O Código de Limpeza Urbana do Município de Niterói
rege as atividades de limpeza urbana . De acordo com o artigo
4º deste Código, pode-se afirmar que compete à CLIN
(Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói) coletar,
transportar, dar tratamento e destinação final aos resíduos
sólidos:

I. de origem domiciliar;
II. de material de varredura, limpeza de logradouros

públicos, excluídos aqueles resíduos provenientes de
limpeza de praias;

III. de origem de unidades de serviço de saúde;
IV. em aterros ou usinas de tratamento;
V. de material de usinas nucleares.

Dentre os itens acima mencionados, estão corretos, apenas:

A) I e II;
B) II e III;
C) III e IV;
D) I,III e IV;
E) II,III e V.

19. De acordo com a Resolução 307/02, pode-se dizer que
são resíduos da construção civil classificados como classe A,
ou seja, resíduos reutilizáveis ou recicláveis, como agregados
de construção, demolição, reformas e reparos de edificações:

A) plásticos, metais e vidros;
B) placas de revestimento, argamassa e concreto;
C) tintas, solventes e óleos;
D) amianto, metais e vidros;
E) placas de revestimento, papel e aqueles oriundos do

gesso.

20. A Resolução 358/05 do CONAMA dispõem sobre o
tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de
saúde. Consideram-se resíduos deste tipo aqueles
resultantes de atividades exercidas em certos serviços. São
exemplos desses serviços, :

A) estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de
saúde;

B) serviços de medicina legal;
C) utilização pública de banheiros químicos;
D) drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação;
E) laboratórios analíticos de produtos para saúde.

EXCETO

21. A respeito da classificação dos resíduos dos serviços de
saúde, presente na Resolução 358/05 do CONAMA, pode-se
afirmar que eles são classificados em cinco categorias, de A a
E. Estão corretas as afirmativas que versam sobre o tema,

:

A) o critério de divisão dos grupos leva em conta o local de
despejo dos resíduos;

B) tais resíduos são assim classificados para separar grupos
distintos de resíduos de acordo com o nível de risco de
contaminação que podem apresentar e os diferentes
tipos de contaminação (biológica, química, etc.);

C) um dos grupos engloba resíduos que não apresentam
risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao
meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos
domiciliares;

D) um dos grupos contém os resíduos com a possível
presença de agentes biológicos que, por suas
características de maior virulência ou concentração,
podem apresentar risco de infecção;

E) um dos grupos é o de resíduos contendo substâncias
químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou
ao meio ambiente, dependendo de suas características
de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e
toxicidade.

EXCETO

22. Um dos motivos que inspiraram a elaboração e a
conseqüente aplicação da Resolução 23/96 do CONAMA,
que regulamenta a importação e o uso de resíduos perigosos,
é:

A) a necessidade de banir a entrada de resíduos
provenientes dos agrotóxicos usados nas lavouras de
produção em larga escala nas regiões norte e centro-
oeste do Brasil;

B) a necessidade de controlar e, em muitos casos, banir a
entrada de resíduos, especialmente aqueles
considerados perigosos, em nosso País;

C) a necessidade de evitar, em nosso País, a contaminação
por material radioativo proveniente das atividades
nucleares realizadas em países vizinhos, como a
Argentina;

D) a urgência em controlar a entrada, em nosso País, das
pestes transmissoras da “doença da vaca louca”, em
especial nas fronteiras do Mato Grosso e do Mato Grosso
do Sul;

E) a urgência em controlar e banir os resíduos provenientes
das atividades de mineração em todo o país.



23. A respeito da importação de resíduos perigosos no Brasil,
regulamentada na Resolução 23/96 do CONAMA, pode-se
afirmar que:

A) é proibida a importação de todo e qualquer resíduo
considerado inerte (classe III) pela referida Resolução;

B) é permitida a importação de Resíduos Perigosos
(classe I) desde que estes sejam submetidos a um
processamento conhecido pela sigla U.H.T. (Ultra High
Temperature), isto é, temperatura extremamente alta;

C) é permitida a aquisição fronteiriça por terra dos resíduos
considerados perigosos (classe I);

D) é proibida a aquisição de lixo extraordinário oriundo de
coleta não-seletiva;

E) é proibida a importação de resíduos coletados de
residências ou decorrentes de incineração de resíduos
domésticos.

Leia o trecho abaixo e responda às questões de número 24 a
27:

“Um instrumento jurídico de suma importância no auxílio à
fiscalização da limpeza e conservação do meio urbano é a
Ação Civil Pública, regulamentada pela Lei nº 7.347/85.”

24. Suponha-se uma situação em que o caminhão de lixo da
empresa pública responsável pela coleta, no fim do
expediente do dia, resolva despejar seu conteúdo num
manguezal próximo à Baía de Guanabara. Os três
funcionários do caminhão estavam cansados e resolveram
despejar o lixo ali, pois o aterro sanitário ficava muito longe e
todos queriam voltar logo para casa. No entanto, no dia
seguinte, um deles se arrepende do dano ao meio ambiente
causado por ele e seus colegas e resolve tomar uma atitude
para reverter esse quadro. A esse respeito, é correto afirmar
que:

A) o funcionário arrependido pode propor uma Ação Civil
Pública contra os colegas e exigir deles indenizações por
danos morais e danos naturais;

B) o funcionário arrependido poderá ajudar os colegas
denunciando-os, conseguindo assim se eximir da própria
pena;

C) o funcionário arrependido deverá provocar a iniciativa do
Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre
fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-lhe
os elementos de convicção;

D) o funcionário arrependido deverá entregar os comparsas
à polícia e denunciar a lesão ambiental ao IBAMA, que
investigará e avaliará a necessidade ou não de entrada
na justiça com aAção Civil Pública;

E) não há nada que o funcionário arrependido possa fazer,
uma vez que os estragos ambientais no manguezal são
irreversíveis.

25. Tem legitimidade para propor a Ação Civil Pública,
:

A) o Ministério Público;
B) a Defensoria Pública;
C) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
D) a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de

economia mista;
E) a pessoa física em nome próprio.

EXCETO

26. AAção Civil Pública visa proteger, :

A) o meio ambiente;
B) o consumidor;
C) a ordem urbanística;
D) a vítima ré na ação de despejo;
E) qualquer outro interesse difuso ou coletivo.

EXCETO

27. Muitos são os legitimados para propor uma Ação Civil
Pública. Porém, em caso de desistência infundada ou
abandono da ação por associação legitimada:

A) o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a
titularidade ativa;

B) obrigatoriamente o Ministério Público assumirá a
titularidade ativa;

C) o juiz nomeará um procurador do Ministério Público para
ser parte;

D) extingue-se o processo com resolução de mérito;
E) extingue-se o processo sem resolução de mérito.

A respeito da Lei nº 9.605/98 sobre Crimes Ambientais,
responda às perguntas de número 28 a 30.

28. As pessoas que cometem um crime ambiental, sejam elas
pessoas físicas ou jurídicas, podem ser responsabilizadas:

A) administrativa, penal e ambientalmente;
B) administrativa, civil e financeiramente;
C) administrativa, civil e penalmente;
D) tributária, penal e ambientalmente;
E) tributária, financeira e psicologicamente.

29. A limpeza e o bem-estar de uma cidade dependem não só
da coleta do lixo mas, também, dentre outras ações, da boa
conservação do seu patrimônio histórico-cultural. Suponha-
se uma situação em que três jovens maiores de idade
picharam, com o uso de spray de tinta, um monumento urbano
de grande valor histórico que ficava no meio de uma praça
pública da cidade. Os sujeitos, pois, cometem:

A) um crime ambiental contra a segurança pública;
B) um crime ambiental contra o respeito aos mortos;
C) um crime ambiental contra o ordenamento urbano e o

patrimônio cultural;
D) um crime contra a honra;
E) crime algum, pois os jovens estavam tão somente

realizando um trabalho de expressão cultural.

30. Como se sabe, as penas aplicadas aos infratores no
Brasil podem ser privativas de liberdade (mais severas),
restritivas de direito (menos severas) ou pena de multa (mais
branda). São penas restritivas de direito, aplicáveis àqueles
que cometeram crimes ambientais, :

A) prestação de serviços à comunidade;
B) atendimento médico diferenciado;
C) interdição temporária de direitos;
D) suspensão parcial ou total de atividades;
E) recolhimento domiciliar.

EXCETO




