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1ª PARTE – CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

O sexto sentido das mulheres

Certo dia, parei para observar as mulheres e só pude concluir uma coisa: elas não são humanas. 
São espiãs. Espiãs de Deus, disfarçadas entre nós. Pare para refletir sobre o sexto sentido. Alguém duvida 
que ele exista?

E, como explicar que ela saiba exatamente qual mulher, entre as presentes, em uma reunião, seja 
aquela que dá em cima de você... Ou é a que você dá em cima? E, quando ela antecipa que alguém tem 
algo contra você, que alguém está ficando doente ou que você quer terminar o relacionamento? E, quando 
ela diz que vai fazer frio e manda você levar um casaco? Rio de Janeiro, 40ºC, você vai pegar um avião 
para São Paulo. Só meia-hora de vôo. Ela fala para você levar um casaco, porque "vai fazer frio". Você não 
leva. O que acontece? O avião fica preso no tráfego, em terra, por quase duas horas, depois que você já 
entrou, antes de decolar. O ar condicionado chega a pingar gelo de tanto frio que faz lá dentro!

O  sexto  sentido  não  faz  sentido!  É  a  comunicação  direta  com Deus!  Assim  é  muito  fácil...As 
mulheres  são  mães!  E  preparam,  literalmente,  gente  dentro  de  si.  Será  que  Deus  confiaria  tamanha 
responsabilidade a um reles mortal? E não satisfeitas em ensinar a vida, elas insistem em ensinar a vivê-la, 
de forma íntegra, oferecendo amor incondicional e disponibilidade integral.  Fala-se em "praga de mãe", 
"amor de mãe", "coração de mãe"... Tudo isso é meio mágico... Talvez ele tenha instalado o dispositivo 
"coração  de  mãe"  nos  "anjos  da  guarda"  de  seus  filhos  (que,  aliás,  foram  criados  à  sua  imagem  e 
semelhança).

As mulheres choram, vazam ou extravasam? Homens também choram, mas é um choro diferente. 
As lágrimas das mulheres têm um não sei quê que não quer chorar, um não sei quê de fragilidade, um não 
sei quê de amor, um não sei quê de tempero divino, que tem um efeito devastador sobre os homens... É 
choro feminino; é choro de mulher... Já viram como as mulheres conversam com os olhos? Elas conseguem 
pedir uma à outra para mudar de assunto com apenas um olhar. Elas fazem um comentário sarcástico com 
outro  olhar.  E  apontam  uma  terceira  pessoa  com  outro  olhar.  Quantos  tipos  de  olhar  existem?  Elas 
conhecem todos... Parece que freqüentam escolas diferentes das que freqüentam os homens! E é com um 
desses milhões de olhares que elas enfeitiçam os homens. En-fei-ti-çam!

O amor leva as mulheres para perto de Deus... já que ele é o próprio amor. Por isso, dizem "estar 
nas nuvens", quando apaixonadas. Com todo esse amor de mãe, esposa e amiga, elas ainda são mulheres 
a maior parte do tempo. Mas elas são anjos depois do sexo-amor. É nessa hora que elas se sentem o 
próprio amor encarnado e voltam a ser anjos. E levitam. Algumas até voam. Mas os homens não sabem 
disso. E nem poderiam... Porque são tomados por um encantamento que os faz dormir nessa hora.

Luis Fernando Sabino

01. Sobre o texto é correto afirmar:
a) Pode  ser  considerado  como  uma  crônica  comentário,  uma  vez  que  predomina  a  linguagem 

conotativa;
b) É uma crônica narrativa, pois apresenta personagens ficcionais;
c) É uma crônica filosófica em que se trabalha o texto como pretexto para uma análise da vida humana;
d) Pode ser considerado como uma crônica argumentativa, pois fundamenta a opinião do autor dentro 

de uma tensão dramática.
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02. São características da crônica, exceto:
a) Registra o circunstancial, o episódio, o efêmero.
b) Deve ser escrita numa linguagem leve, comunicativa, informativa.
c) Desenvolve-se através de períodos curtos e linguagem enxuta.
d) Apresenta tensão dramática em torno de personagens ficcionais.

03. Observe o fragmento:
“Certo dia, parei para observar as mulheres e só pude concluir uma coisa: elas não são humanas. São 
espiãs.”
Sobre os termos, em destaque, podemos afirmar:

I- Representam elementos coesivos na estrutura textual.
II- São, respectivamente: uma catáfora – elemento predissente; uma anáfora – elemento remessivo e uma 

elipse.
III- Representam: uma hiperônimo – termo substitutivo; um hipônimo – termo predissente; uma anáfora – 

termo predissente.

Estão corretas as assertivas:
a) I, II e III
b) I e II, somente
c) II e III, somente
d) I e III, somente

04. Veja o fragmento:
“E preparam, literalmente, gente dentro de si.”

O uso da vírgula justifica-se pela mesma regra em:
a) Ele não consegue, por exemplo, dirigir sozinho.
b) Comprou sapato, e meias, e bolsa.
c) O homem, que é mortal, retorna ao pó.
d) Creio, afirmou Antônio, que este é um caso perdido.

05. Em: “E é com um desses milhões de olhares que elas enfeitiçam os homens.” Temos:
a) Oxímoro
b) Eufemismo
c) Hipálage
d) Hipérbole

06. Marque a alternativa em que o uso da colocação pronominal corresponda à norma culta.
a) Enquanto se espera o vôo, bebe-se algo.
b) Enquanto se espera o vôo, se bebe algo.
c) Enquanto espera-se o vôo, bebe-se algo.
d) Enquanto espera-se o vôo, se bebe algo.

07. A crônica de Fernando Sabino foi de encômios às mulheres. O termo em destaque, significa:
a) Elogios
b) Críticas
c) Comentários
d) Sarcasmos
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08. “E é desses milhões de olhares que elas enfeitiçam os homens. En-fei-ti-çam!”
A alternativa em que a separação silábica está correta, é:

a) gra- tu- i- to
b) ca- mio- nei- ro
c) nu- clei- co
d) i- tu- iu- ta- ba

09. “As lágrimas das mulheres têm um não sei quê que não quer chorar.” O termo em destaque é:
a) Pronome adjetivo indefinido.
b) Advérbio de intensidade.
c) Pronome relativo.
d) Pronome substantivo indefinido.

10. “Talvez ele tenha instalado o dispositivo “coração de mãe” (...) (foram criados à sua imagem e 
semelhança)”
O uso do acento grave está correto, exceto em:

a) Vendo à vista.
b) Usava bigode à Hitler.
c) O homem foi ferido à bala.
d) Ficaram à contemplar tamanha beleza.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. A direção da Singer resolveu premiar os funcionários que têm pelo menos 10 anos de empresa. 
O Sr.  Carlos trabalha no departamento pessoal.  O funcionário mais antigo do departamento 
pessoal tem 11 anos de empresa. Com base nisso é CORRETO afirmar que:

a) o Sr. Carlos tem direito ao prêmio.
b) o Sr. Carlos pode ganhar o prêmio.
c) Há somente 1 funcionário no departamento pessoal com direito ao prêmio.
d) o Sr. Carlos não tem direito ao prêmio.

12. Na página 10 de um livro está escrita a seguinte afirmação:  A frase da página 11 é falsa. Na 
página 11, deste mesmo livro, está escrita a seguinte afirmação:  A frase da página 10 é falsa. 
Fazendo a análise das duas frases para verificar a veracidade das mesmas temos um caso de:

a) Paradoxo
b) Contradição
c) Silogismo
d) Tautologia

13. 2 está para 130, assim como 4 está para 646. Logo, 3 está para:
a) 93
b) 131
c) 43
d) 63
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14. Mamãe fez um bolo para o café da manhã, mas uma das crianças -  André,  João e Carlos – 
comeu todo o bolo. Indagados sobre quem comeu o bolo André disse: Eu não comi o bolo! João 
disse: Um de nós o comeu, mas não fui eu! Carlos disse: Pelo menos um deles, André ou João, 
estão dizendo a verdade. Como mamãe sabia que André e Carlos não estavam ambos dizendo a 
verdade, ela descobriu quem foi o comilão. Assim, o comilão foi:

a) Carlos
b) João
c) André
d) André e João

15. Sejam p e q duas proposições. Considere a seguinte tabela de valores lógicos:

p q p → q q → p (p → q)٨((~p) → (~q))

V V V V

V F F V

F V V F

F F V V

O preenchimento CORRETO da tabela, obedecendo a ordem de cima para baixo, é:
a) V, V, F, F
b) V, F, F, V
c) V, F, F, F
d) V, F, V, F

16. Três pessoas foram presas acusadas de espionagem. Uma delas sempre dizia a verdade, a outra 
sempre mentia e a outra era o espião. Segue abaixo a declaração de cada uma delas:

Pessoa 1: Eu sou o espião!
Pessoa 2: É verdade!          
Pessoa 3: Eu não sou o espião!

A partir dessas declarações podemos concluir que:
a) A pessoa 1 falou a verdade.
b) A pessoa 3 é o espião.
c) A pessoa 1 mentiu e a pessoa 2 não é o espião.
d) A pessoa 2 é o espião.

INFORMÁTICA

17. No Windows XP com a janela do Windows Explorer aberta, um operador executou os seguintes 
comandos:

I) Selecionou o arquivo FUNCIONÁRIO.DOC na pasta EMPRESA existente no driver C:
II) Executou o atalho de teclado <CTLR> + C
III) Selecionou a pasta DOCUMENTOS existente no driver C:
IV) Executou o atalho de teclado <CTLR> + V
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Com relação ao arquivo FUNCIONÁRIO.DOC, esse operador realizou a operação:

a) Substituir
b) Excluir
c) Copiar
d) Mover

18. São exemplos de softwares para navegação na internet, EXCETO:
a) Internet Explorer
b) Mozilla Firefox
c) Google Chrome
d) Microsoft Office Outlook

19. Durante a edição de um texto elaborado no Microsoft Word 2007, o operador pressiona a tecla 
<CTRL> + U. Ao fazer isto ele pretende:

a) Inserir uma tabela
b) Localizar e substituir um texto no documento
c) Configurar a página
d) Inserir um link para uma página da web

20. Observe a figura abaixo:

Com relação a planilha  Excel, exibida acima, podemos afirmar que o resultado da fórmula na 
célula C5, será:

a) 42
b) -24
c) 24
d) -42
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21. Uma Intranet é:
a) Uma rede de computadores pública
b) Uma rede de computadores privada
c) Uma rede mundial de computadores com acesso a internet
d) É o mesmo que Extranet

22. A Ferramenta Formatar Pincel  do Microsoft Word 2007, serve para:
a) Copiar a formatação de um local e aplicá-la a outro
b) Copiar o texto selecionado para área de transferência
c) Aplicar cores ao texto selecionado
d)Inserir imagem

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

23. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, o qual é regido pela Lei 
Nº.  9.985 de 18 de julho de 2000,  é  constituído pelo conjunto  de Unidades de Conservação 
federal,  estadual  e  municipal.  De  acordo  com  o  disposto  nesta  Lei,  assinale  a  alternativa 
CORRETA,  em  que  se  encontra  um  dos  seus  objetivos  (Art.  4º)  para  promover  a 
sustentabilidade. 

a) Incentivar a preservação de parques e reservas.
b) Criar áreas de Unidades de Conservação Ambiental.
c) Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e 

valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente.
d) Assegurar o desenvolvimento econômico com perspectivas sustentáveis para a preservação das áreas 

ambientais.

24. O Art.  8º,  da Lei  Nº.  9.985 (18 de julho de 2000) do SNUC dispõem sobre as categorias de 
Unidade de Conservação. Sobre estas categorias assinale a alternativa CORRETA:

a) Estação  Ecológica,  Reserva  Biológica,  Parque  Nacional,  Monumento  Natural  e  Refúgio  de  Vida 
Silvestre.

b) Reserva biológica, Parque Nacional e Área de Proteção Ambiental (APA).
c) Refúgio de Vida Silvestre, Estação Ecológica e Área de Proteção Ambiental (APA).
d) Parque Nacional, Floresta Nacional e Reservas Ecológicas.

25. Os  processos  de  Licenciamento  Ambiental  no  Brasil  são  realizados  conforme  a  Legislação 
Federal, expressando competências à União, aos Estados e aos Municípios. Considerando as 
etapas de Licenciamento: Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação 
– LO é CORRETO AFIRMAR:

a) Os licenciamentos são exclusivamente destinados para os grandes projetos industriais.
b) São conduzidos por equipes multidisciplinares do órgão ambiental competente (Estado ou Município se 

for habilitado) e só são expedidas após visitas “in loco” para conhecimento da área, onde o técnico irá 
analisar se a atividade ou empreendimento solicitado para aquela área pode ser executado sem causar 
impactos ambientais, ou qualquer outro tipo de degradação ambiental.
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c) Para a fase de licenciamento não é  necessário  a Lei  Orgânica Municipal;  o Código  de águas,  as 

Resoluções do CONAMA sobre padrões de qualidade do ar e da água.
d) A exigência para o licenciamento é somente da Superintendência de Meio Ambiente do Estado, as 

secretarias municipais só podem emitir licenciamento com o Conselho Municipal do Meio Ambiente – 
COMDEMA.

26. Existem algumas Unidades de Conservação que são administradas por orgão Federal, outras 
por orgão Estadual e outras por orgão Municipal.  Enumere a coluna de acordo com o órgão 
administrador.

1. Floresta Nacional do Araripe.
2. Área de Proteção Ambiental da Bica do Ipu, CE.
3. Parque Ecológico das Timbaúbas. Juazeiro do Norte-CE.

( ) Federal
( ) Municipal
( ) Estadual

Assinale a Seqüência Correta:
a) 1,2,3
b) 3,1,2
c) 3,2,1
d) 1,3,2

27. O Parque Ecológico das Timbaúbas, criado pelo Decreto nº. 1083 de 23/03/95, com uma área de 
634,50 ha em Juazeiro do Norte – CE, é de fundamental importância ambiental para esta cidade. 
De acordo com seu Decreto é INCORRETO afirmar:

a) O parque possui uma vegetação com espécies de timbaúba, cedro, jatobá e outros que contribuem 
para o seu ecossistema.

b) O decreto do parque enfatiza a necessidade de conservação, pois o mesmo é área de recarga de 
aqüífero.

c) O Parque Ecológico é administrado pelo Município e Estado, sendo a única área verde de Juazeiro do 
Norte – Ceará.

d) Diante da especulação imobiliária, o parque não possui mais sua área total de 634,50 ha.

28. Com o crescimento das cidades, as áreas verdes como parques, jardins botânicos se tornam 
mais escassos. Sabe-se que estes ambientes são administrados pelo poder público: Municipal, 
Estadual ou Federal, sendo de suma importância para a sustentabilidade ambiental. De acordo 
com essa contextualização é CORRETO afirmar:

a) Essas  áreas  ocupam grandes  espaços,  que  poderiam ser  melhor  ocupados por  residências,  área 
comerciais e de lazer.

b) Todas as cidades não deveriam se preocupar com parques, jardins, pois já existem várias unidades de 
conservação.

c) Os parques são áreas de preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e 
beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades 
de educação, de recreação em contato com a natureza e de ecoturismo.

d) A gestão dessas áreas verdes é de inteira  responsabilidade do poder público  e  não podendo ser 
administradas por ONG’S, empresas ou instituições educacionais, pois são áreas de domínio público.
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29.O planejamento para a arborização urbana é indispensável.  É colocado na literatura científica 

que: “rede elétrica e arborização ocupem lados distintos das vias públicas e privados, leve em 
consideração as condições físicas e  espaciais  disponíveis”.  Sobre esta temática,  assinale  a 
alternativa INCORRETA.

a) Pode-se verificar que essas recomendações são pouco observadas na prática.
b) Em geral, a arborização e as redes elétricas estão em ambos os lados das vias públicas, convivendo 

com espécies nem sempre adequadas.
c) A responsabilidade pela implantação e manejo da arborização pública é das prefeituras municipais.
d) A arborização urbana deve-se dar com espécies de “neem indiano” e o “ficus”, pois são espécies que 

crescem rápido, contribuindo para a diminuição das ondas de calor. 

30. A  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente,  instituída  pela  Lei  Nº.  6.938/81,  tem  por  objetivo  a 
preservação,  melhoria  e recuperação da qualidade ambiental.  É importante o fiscal  de meio 
ambiente ter conhecimento dela, pois suas diretrizes apontam o acompanhamento e proteção 
ambiental. A respeito dessa Lei, é INCORRETO afirmar:

a) A Lei coloca a necessidade de racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar.
b) A Lei enfatiza o planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais.
c) Há uma falha nesta  Lei,  pois  ela  não prevê o  controle  e zoneamento das atividades potencial  ou 

efetivamente poluidoras.
d) A lei contempla a recuperação de áreas degradadas.

31. No  período  contemporâneo,  presencia-se,  em  número  acentuado,  a  degradação  do  meio 
ambiente, como: poluição dos rios, mananciais hídricos, desmatamentos, queimadas, poluição 
atmosférica e etc. Diante dessa problemática, UMA ALTERNATIVA ENCONTRA-SE CORRETA, 
onde se destaca a causa dessa degradação. Assinale-a.

a) Há um discurso ambiental – romântico e até utópico em colocar os problemas ambientais como algo 
que o homem não possa mais soluciona-los.

b) A  poluição  de  rios,  desmatamentos,  lixos  e  outros  tipos  de  poluição  existem  devido  ao 
desenvolvimento, mas, isso não causa preocupação à vida humana.

c) Sabe-se que a legislação ambiental é rigorosa, mas, nem sempre é possível aplicar a Lei, seja devido à 
falta de recursos humanos qualificados, ou pela falta de cumprimento até mesmo das autoridades. Daí 
explorar os recursos naturais, causando impactos ao meio.

d) Toda  essa  poluição  é  resultante  do  sistema  capitalista.  Mas,  hoje  vem-se  despertando  para  a 
conservação com o lema: “produzir menos e mais qualidade de vida”.

32. O Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente, órgão criado pela Lei 13.875, de 07 de 
fevereiro de 2007, e estruturado pelo Decreto 28.642 de 08 de fevereiro de 2007, é responsável 
pelo planejamento e implementação das políticas ambientais no Estado do Ceará. Sobre este 
órgão, é CORRETO afirmar:

a) A criação do Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente deu-se a partir do entendimento de que 
o viés ambiental perpassa as demais políticas de desenvolvimento do estado, apresentando-se com 
uma visão inovadora na busca pela excelência na gestão dos recursos naturais à construção de uma 
sociedade com sustentabilidade ambiental.

b) Não compete ao Conselho promover articulação nos âmbitos federal, estadual e municipal.
c) Há uma falha na criação do conselho, pois o mesmo não contempla a Agenda 21.
d) No programa da Biodiversidade – PROBIO, não é mencionada a necessidade de preservação das 

unidades de conservação.
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33. Sobre o município de Juazeiro do Norte – Ceará, é CORRETO afirmar:
a) O município de Juazeiro do Norte dispõe de Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, de Lei Orgânica 

Municipal  e  estão  em fase  de  conclusão  o  COMDEMA -  Conselho  Municipal  de  Defesa  do  Meio 
Ambiente e a elaboração da Agenda 21 local.

b) Juazeiro do Norte já dispõem da Agenda 21, Plano Diretor e todos os programas ambientais.
c) Juazeiro do Norte possui o COMDEMA, Plano Diretor, Agenda 21, Lei Orgânica Municipal, a Escola de 

Educação Ambiental Mons. Murilo de Sá Barreto e A3P.
d) Para estrutura das secretarias municipais, Juazeiro detém o COMDEMA, Plano Diretor, Agenda 21 e 

está construindo A3P.

34. A agenda ambiental na administração Pública, A3P, foi lançada em 2001 pelo MMA (Ministério do 
Meio  Ambiente)  e  tem  como  objetivo  sensibilizar  os  gestores  públicos  para  as  questões 
ambientais,  estimulando-os a incorporar  princípios e  critérios  de  gestão ambiental  em suas 
atividades rotineiras. Assim, nas alternativas abaixo, EXCETO uma alternativa não constitui os 
objetivos da A3P. Assinale:

a) Combater a todas as formas de desperdício dos bens públicos e recursos naturais.
b) Emitir e acompanhar os licenciamentos ambientais.
c) Inclusão de critérios sócio-ambientais nos investimentos, compras e contratações públicas.
d) Reacender a ética e a auto-estima dos servidores públicos, principalmente em relação ao atendimento 

de interesses coletivos.

35. Sobre  as  funções  dos  órgãos  e  entidades  da  União,  Estados,  Distrito  Federal,  municípios, 
agências nacionais, autarquias e fundações instituídos pelo Poder Público e que compõem o 
SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente, É CORRETO AFIRMAR QUE ELES DEVEM

a) Elaborar junto a equipes multidisciplinares o EIA/RIMA.
b) Debater e questionar as políticas ambientais do município.
c) Promover ações educativas e de formação de educadores visando estimular a melhoria da qualidade 

do meio ambiente em todos os locais de trabalho; conscientizando servidores e funcionários sobre a 
importância de se preservar o meio ambiente despertando a responsabilidade do servidor público no 
que se refere ao uso correto dos bens e serviços da administração.

d) Capacitar os servidores públicos para a elaboração de materiais educativos sobre meio ambiente.

36. De acordo com o Decreto Federal Nº. 1.171 (de 22 de junho de 1994), que dispõe sobre o Código 
de Ética do Servidor Público, ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA:

a) É de inteira responsabilidade dos secretários e gestores públicos zelar pelo patrimônio público.
b) O servidor público possui toda autonomia sobre a sua repartição, não é somente o seu supervisor que 

a detém.
c) Não cabem aos servidores públicos comunicar aos seus chefes, sobre danos ao patrimônio, por uma 

questão de ética.
d) O Código de ética do servidor público prevê a criação de comissões de ética, com o objetivo de estudar 

e encaminhar providências para a manutenção e integridade do patrimônio público.

37. Preencha a coluna de acordo com as temáticas colocadas:
I- Aterro sanitário

II- Auditoria Ambiental

III- Política Ambiental

IV- EIA/RIMA 
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( ) Declaração da organização, expondo suas intenções e princípios em relação ao seu desempenho 

ambiental geral, que prevê uma estrutura para ação e definição de seus objetivos e metas ambientais.
( ) Estudo técnico, realizado por equipe multidisciplinar e interdisciplinar para diagnosticar os impactos 

ambientais que alguma atividade possa causar, exigido pela Lei 6.938.
( ) Área de disposição de resíduos sólidos, em local escolhido e obedecendo as normas técnicas, para 

reduzir os impactos ambientais.
( ) Processo sistemático e documentado de verificação e avaliação das condições ambientais em um 

local ou organização, realizado por um especialista qualificado.

Assinale a alternativa correta.
a) II, I, III, IV.
b) III, IV, I, II
c) III, I, IV, II
d) III, II, I, IV

38. Para a execução de uma boa política de resíduos sólidos nas cidades, é INCORRETO afirmar:
a) Que as cidades disponham de um bom plano de gerenciamento dos resíduos sólidos,  para o seu 

aproveitamento.
b) Que o poder público e a iniciativa privada incentivem e apóiem as cooperativas de catadores de lixo, 

pensando, nos 3 “R”: reduzir, reutilizar e reciclar.
c) Que haja investimentos para a construção de Aterros Sanitários e campanhas educativas.
d) A reciclagem já resolve todos os problemas ambientais sem apoio do poder público.

39. Conforme os princípios básicos da educação ambiental, assinale a alternativa CORRETA:
a) É princípio da educação ambiental a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, 

nacionais e globais.
b) É princípio o fortalecimento da cidadania.
c) É princípio investir em campanhas, formas e debates ambientais.
d) É princípio levar à sociedade as questões ambientais.

40. De  acordo  com  Estudo  de  Impacto  Ambiental  (EIA)  e  o  respectivo  Relatório  de  Impacto 
Ambiental (RIMA), assinale a alternativa em que se encontra a lei que regulamente tal estudo.

a) Lei Nº. 9.795 / 99
b) Lei Nº. 6.938 / 86
c) Lei Nº. 6.938 / 81
d) Lei Nº. 9.605 / 98

41. O  Selo  Município  Verde  é  uma  certificação  que  é  concedida  aos  municípios  que  melhor 
trabalharam a conservação do meio ambiente e a utilização dos recursos naturais de forma 
sustentável e políticas educativas. Após as avaliações os municípios são classificados em três 
categorias. Marque a alternativa CORRETA em que se encontram estas categorias.

a) A, C ou E
b) A, D ou E
c) A, B ou D
d) A, B ou C
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42. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao meio ambiente em Juazeiro do Norte – Ceará.
a) A cidade dispõe de um Aterro Sanitário.
b) A mata ciliar do Rio Salgadinho é preservada.
c) Como  algumas  cidades  Juazeiro  do  Norte  vêm  procurando  desenvolver  políticas  públicas  para 

melhorar a conservação dos seus recursos naturais.
d) O Parque Ecológico das Timbaúbas não precisa de reflorestamento.

43. Assinale a alternativa CORRETA em que coloca o que é Inventário Florestal.
a) Descrição de um tipo de vegetação.
b) Exploração pequena da floresta.
c) Levantamento  biogeográfico,  que  contempla  todas  as  espécies  da  flora,  identificando  a  espécie 

predominante.
d) É a base para o planejamento do uso dos recursos florestais, através dele é possível à caracterização 

de uma determinada área e o conhecimento quantitativo e qualitativo das espécies que a compõe.

44. Quanto  à  abrangência,  os  inventários  florestais  recebem  uma  classificação.  Assinale  a 
alternativa CORRETA, em que se encontra esta classificação.

a) Inventário Florestal Nacional.
b) Inventário Florestal Regional.
c) Inventário Florestal Nacional, Regional e de Áreas Restritas.
d) Inventário de Áreas Restritas.

45 De  acordo  com  o  Art.15  da  Lei  Orgânica  Municipal  de  Juazeiro  do  Norte  –  Ce,  marque  a 
alternativa INCORRETA.

a) Visa proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.
b) Visa preservar as florestas, a fauna e a flora.
c) Visa promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 

saneamento básico.
d) Visa liberar a ocupação das áreas próximas a rios.

46. Sobre o conceito de Impacto Ambiental é CORRETO afirmar:
a) Objetiva a sustentabilidade ambiental de áreas de conservação ou preservação do meio ambiental.
b) Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 

qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividades humanas.
c) Significa promover a educação ambiental.
d) Desenvolvimento econômico ambiental.

47. Marque a alternativa INCORRETA, sobre os problemas ambientais que o homem vivencia.
a) O consumismo desenfreado é a maior ameaça à humanidade.
b) À água é o único recurso natural que não apresenta problemas de escassez.
c) O volume do lixo produzido no mundo cresceu duas vezes mais que o aumento populacional.
d) As mudanças climáticas estão contribuindo para o derretimento das calotas populares.

48. O Capítulo que trata do meio ambiente na Lei Orgânica Municipal de Juazeiro do Norte, coloca a 
necessidade de conservação dos recursos naturais. Marque a alternativa INCORRETA em que 
não se encontram medidas de conservação ambiental.

a) Promover a educação ambiental  em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente.
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b) A construção de imóveis respeitará o equilíbrio ambiental.
c) O Município adotará providência no sentido de viabilizar e preservar o Serrote do Horto.
d) O Rio Salgadinho recebe afluentes que serão tratados nas lagoas de estabilização,  não causando 

nenhum dano ambiental.

49. Conforme a Lei Nº. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre fauna e flora é CORRETO 
afirmar:

a) Em áreas de florestas é permitida a exploração madeireira.
b) O extrativismo vegetal não deve se dar em áreas de florestas.
c) Extrair  de  florestas  de  domínio  público  ou  consideradas  de  preservação  permanente,  sem prévia 

autorização,  pedra,  areia ou qualquer espécie de minerais, acarreta em pena de detenção de seis 
meses a um ano, e multa.

d) Fica limitado o uso de espécies em extinção da floresta, para extrativismo ou corte.

50. Sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, marque a alternativa CORRETA.
a) O conceito de desenvolvimento sustentável prioriza o Estudo de Impacto Ambiental.
b) Desenvolvimento que permite atender as necessidades da geração atual sem comprometer o direito 

das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Pensando na sustentabilidade ambiental, 
econômica, política e cultural.

c) Estudo que controla as condições climáticas.
d) Desenvolvimento em curto prazo.

51. Marque a alternativa CORRETA a respeito do Art. 225 da Constituição da República Federativa 
do Brasil:

a) 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.

b) Toda a sociedade tem direito à pesquisa científica.
c) Todos têm direito a biotecnologia.
d) Todos têm direito ao meio social, cultural e ambiental.

52. As políticas públicas devem direcionar suas metas para a gestão ambiental. Assim, a cidade 
teria uma “qualidade de vida”. Marque a alternativa INCORRETA, sobre esta temática.

a) Toda cidade deveria ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
b) Acompanhamento  da  expansão  urbana  é  indispensável  para  o  planejamento  do  espaço  urbano, 

diminuindo as áreas de favela.
c) expansão da cidade é necessária. Portanto, as áreas de favelas devem existir, bem como a poluição 

dos rios devido ao crescimento urbano.
d) As estações de tratamento, o saneamento ambiental, constituem políticas que contribuem para uma 

cidade organizada.
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