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3.

Você  está  recebendo  o  seu  Caderno  de  Questões, 
contendo  50  questões  objetivas  de  múltipla  escolha, 
numeradas de 01 a 50, em ordem seqüencial. Confira a 
seqüência numérica de seu Caderno de Questões antes 
de iniciar a resolução, assim como o número de páginas, 
comunicando, imediatamente, ao Fiscal de Sala, em 
caso de  repetição ou ausência de questão ou página. 

Você deve conferir, na capa do Caderno de Questões e 
no rodapé das páginas  internas, o nome do cargo ao qual 
este Caderno  de  Questões  se  refere.  Caso  você  
tenha recebido um Caderno de Questões que não 
corresponda ao  cargo  para  o qual está  inscrito,   
comunique imediatamente  o  Fiscal  de  Sala  e  exija  o  
Caderno  de Questões correto.

As  respostas  do  Caderno  de Questões  deverão  ser 
transcritas  para  o  Cartão  Resposta    com  caneta 
esferográfica azul ou preta, sendo este o único 
documento válido para o processamento do seu 
resultado.

O tempo máximo disponível para a realização da prova é 
de 4:00  (quatro horas),  já  incluído  o  tempo  destinado  
à identificação e ao preenchimento do Cartão Resposta.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
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CARGO 07: ANALISTA MUNICIPAL

O candidato, ao receber o seu Caderno de Questões, 
deverá assinar em todas as páginas, inclusive na última 
página, onde se encontra o gabarito pessoal.

Para  cada  questão  existirão  05  (cinco)  alternativas  
de resposta  (A, B, C, D e E), da qual apenas uma será 
correta, de acordo com o comando da questão. A 
marcação de mais  de  uma  anula,  automaticamente,  a  
resposta  da questão.

Os  3  (três)  últimos  candidatos  só  poderão  sair  da  
sala juntos.

"A persistência é o caminho do êxito."

Escreva no espaço apropriado do Cartão Resposta, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase de Charles Chaplin:

Poderá ser ELIMINADO do Concurso Público o candidato que não transcrever para o Cartão Resposta, em local 
específico, a "frase mestra".
Não é permitido que o Cartão Resposta seja preenchido por outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento 
especial previamente deferidos.

ATENÇÃO

ATIVIDADE: SERVIÇOS ESTRATÉGICOS
SUB
ÁREA DE CONHECIMENTO:  Engenharia Sanitária

ATIVIDADE: SAÚDE
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Leia o texto e responda as questões seguintes de 1 a 10.  
 

Incubação e eclosão artísticas 
 

Era uma vez duas galinhas; ambas estavam encubando 
uma ninhada de ovos. 
 Uma era empírica-analítica, a outra intuitiva-
metafísica. 
 No fim do terceiro dia, a galinha analítica – que vamos 
chamar simplesmente Análise – deu um profundo suspiro e 
disse à sua colega intuitiva – a que daremos o nome de 
Intuição: 
 - Você acha que há vida nesses ovos? 
 - Acho que sim – respondeu a outra. 
 - Você é muito crédula – volveu a primeira. – Há três 
dias e três noites que estou escutando e não percebo nenhum 
ruído, nenhum movimento no interior dessas cascas brancas. 
 - Hum! – fez Intuição, dando ligeiro muxoxo com o 
bico. – Pelos modos, você pensa que vida é ruído e 
movimento... 
 - Penso muito; você tem razão; e você parece pensar 
pouco. 
 - Que é que você pensa? 
 - Se vida não é ruído e movimento, então não é nada 
mesmo. Acho que estamos perdendo o nosso tempo e as 
nossas forças, chocando cascas mortas, cheias de nada e de 
vácuo. Penso muito, muito, muito... 
 - Cheios de nada e de vácuo? Que palavras 
estapafúrdias são essas?... 
 - São termos da minha filosofia empírica intelectual... 
 Houve momento de silêncio entre as duas galináceas. 
Quase que não se ouvia, no meio desse silêncio, a força do 
pensamento de Análise e a grande paciência de Intuição. 
Finalmente, dando outro suspiro prolongado e meio pessimista, 
disse Análise: 
 - Estou emagrecendo...Também não é pra menos... 
Há três dias e três noites que estou com 39 graus de febre... 
que coisa estúpida é essa incubação... 
 - Essa febre é necessária – observou Intuição. 
 - Necessária para quê? 
 - Para despertar a vida dormente nos ovos. 
 - Vida dormente? Vida dormente?... – e a incrédula 
deu uma gargalhada de escárnio. – Como se houvesse tal 
coisa. Vida que dorme não é vida... Não, não aguento mais. Eu 
sou uma galinha intelectual, científica, galinha que pensa. Não 
nenhuma galinha-morta que creia em vida dormente, vida sem 
vida. Sou uma pensadora empírica...Penso muito, muito, 
muito...Metafísica não é comigo... 
 Isto dizendo, a galinha analítica quebrou um dos seus 
ovos com a ponta do bico e derramou o conteúdo pelas palhas 
do ninho.  
 - Está vendo? Está vendo? – exclamou triunfante. – 
Nem vestígio de vida. Tudo é clara e gema morta, sem 
movimento... Minha amiga, você é vítima de uma crença 
absurda. Acabe com essa mistificação! Acabe com essa febre 
maluca! Vá ciscar minhoca gostosa!... 
 Com essas palavras D. Análise saltou do ninho e se 
afastou às pressas, deixando a colega sozinha na penumbra do 
galinheiro, prosseguindo na enfadonha incubação. 
 Passaram-se mais dezoito dias, depois desse 
colóquio. Exatamente no 21 dia, a contar do início da 
incubação, deparou Análise com um bando de pintinhos, que 
pareciam outras tantas bolas macias de veludo e creme. E, 
no meio dos pequeninos, Intuição, a ciscar valentemente   

chamando com um alviçareiro glu-glu-glu toda vez que 
encontrava um suculento petisco para a dileta prole. Os 
pintinhos acudiam pressurosos, mas só engoliam o biscato 
depois que a mãe tomava no bico e jogava no chão, gesto que, 
em linguagem galinácea, quer dizer: “É comestível! Não é 
veneno!”... 
 - Onde foi você arranjar esse bando de pintinhos? – 
perguntou Análise cheia de surpresa. 
 - São meus filhos – respondeu a outra, continuando a ciscar. 
– Saíram dos meus ovos; doze, não gorou um só... 
 - Uééé! – fez a outra, entre pensativa e incrédula. – Então, 
havia mesmo vida naquelas cascas brancas? Penso muito... 
 - Vida potencial, que se fez vida atual pela incubação – 
replicou a outra, enquanto descobria mais uma minhoca gorda 
na terra úmida. – Você não teve fé no invisível; destruiu com 
sua profanidade a sacralidade da vida dormente... 
 E houve um grande silêncio em derredor... 
 

Huberto Rohden 
 
(Fonte: ROHDEN, Huberto. Filosofia da Arte. São Paulo: Martin 
Claret, 2008.)   
 
 

QUESTÃO 01 
 
Leia as seguintes afirmações sobre a compreensão do texto:  
I- “Era uma vez duas galinhas; ambas estavam incubando uma 
ninhada de ovos.” A estrutura do fragmento textual remete ao 
mundo da imaginação. 
II- Há uma relação antitética entre empírica-analítica e intuitiva-
metafísica. 
III- O texto hebraico do Gênesis diz que, no princípio, o espírito 
de Deus “incubava o Cháos e dele saiu o Kosmós”,  
relacionado ao texto, o Cháos amorfo eram as cascas brancas 
e o kosmós, as minhocas. 
IV- Existe relação sinonímica em: “destruiu com a sua 
profanidade a sacralidade da vida dormente...” 
 
Pode-se concluir, segundo o texto que: 
A) somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
B) somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
C) todas as afirmativas são verdadeiras. 
D) somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
E) somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
 

QUESTÃO 02 
 
No texto, consta o seguinte fragmento: “Passaram-se mais 
dezoito dias, depois desse colóquio”. Considerando as regras 
de concordância verbal em português, indique a alternativa em 
que o sujeito se apresenta com estrutura similar à do 
fragmento:  
A) “Os pintinhos acudiam pressurosos...” 
B) “ – Como se houvesse tal coisa.” 
C) “Houve momento de silêncio entre as duas galináceas!” 
D) “Há três dias e três noites...” 
E) “Então, havia mesmo vida naquelas cascas brancas.” 

 

QUESTÃO 03 
 
“A zeugma consiste na supressão de um termo já expresso 
anteriormente e deve ser assinalada por vírgula.”  
 

William Roberto Cereja 

 LÍNGUA	PORTUGUESA 
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Pode-se afirmar que ocorre um desrespeito à regra antes 
transcrita em: 
A) “Não, não aguento mais.” 
B) “Minha amiga, você é vítima de uma crença absurda.” 
C) “... – replicou a outra, enquanto descobria mais uma 
minhoca gorda na terra úmida.” 
D) “ – Uééé ! – fez a outra, entre pensativa e incrédula.” 
E) “Uma era empírica – analítica, a outra intuitiva – metafísica.” 
 

QUESTÃO 04 
 
A diferença na colocação pronominal social brasileira faz-se 
drástica em relação à portuguesa em uma das alternativas, 
assinale-a: 
A) “D. Análise saltou do ninho e se afastou às pressas.” 
B) “Se a vida não é ruído e movimento, então não é nada 
mesmo.” 
C) “Como se houvesse tal coisa.” 
D) “ – Vida potencial, que se fez vida atual pela incubação...” 
E) “... depois que a mãe o tomava no bico...” 
 

QUESTÃO 05 
 

“Isto dizendo, a galinha analítica quebrou um dos seus ovos 
com a ponta do bico e derramou o conteúdo pelas palhas do 
ninho”. O período se estrutura:  
A) a partir de uma ideia concessiva, seguida de duas ideias 
alternativas. 
B) a partir de uma ideia condicional, seguida de duas 
adversativas. 
C) a partir de uma ideia temporal, seguida de duas ideias que 
são adicionadas. 
D) a partir de uma ideia proporcional, seguida de duas ideias 
explicativas. 
E) a partir de uma ideia de finalidade, seguida de uma ideia 
conclusiva. 
 

QUESTÃO 06 
 

“Muitas vezes a concordância do verbo ‘ser’ fica 
obrigatoriamente no singular quando se deseja fazer prevalecer 
a importância no sujeito sobre o predicativo.” (Fonte: 
SACCONI, Luiz Antônio. Nossa gramática completa: teoria e 
prática. 29 ed. São Paulo: Nova Geração, 2008). Isto ocorre na 
alternativa: 
A) “Um bando de pintinhos, que pareciam outras tantas bolas 
macias de veludo e creme.” 
B) “Você é vítima de uma crença absurda.” 
C) “Tudo é clara e gema morta, sem movimento...” 
D) “Os pintinhos acudiam pressurosos...” 
E) “Essa fé é necessária – observou Intuição.”  
 

QUESTÃO 07 
 

Observe as transformações e assinale a alternativa em que 
NÃO ocorreu modificação semântica em relação ao texto:  
A) Vá ciscar minhoca, gostosa! 
B) É comestível! Não, é veneno. 
C) São, meus filhos – respondeu a outra. 
D) – Uééé ! A outra fez entre pensativa e incrédula. 
E) Eu sou uma intelectual galinha. 
 
 
 

QUESTÃO 08 
 
NÃO há relação sinonímica adequada em: 
A) empírica (conhecer por experiência). 
B) metafísica (transcendência). 
C) volveu (retornou). 
D) estapafúrdias (coerente). 
E) pressurosos (apressados). 

 

QUESTÃO 09 
 

Com o novo acordo da língua portuguesa, houve a eliminação 
do sinal de diérese intitulado trema. Indique a alternativa em 
que há palavra afetada por esta regra:  
A) Aguento. 
B) Intelectual. 
C) Incubação. 
D) Veludo. 
E) Colóquio. 
 

QUESTÃO 10 
 
“Os pintinhos acudiam pressurosos, mas só engoliam o biscato 
depois que a mãe o tomava no bico e jogava no chão, gesto 
que, em linguagem galinácea, quer dizer: “É comestível” Não é 
veneno!”. A alternativa em que o segundo “o” é resgatada é: 
A) pintinhos. 
B) mãe. 
C) biscato. 
D) chão. 
E) galinácea. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 11 
 
Nos termos da Lei n. 2.176, de 07 de dezembro de 2005 
(Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações – PCCR da 
Prefeitura de Ananindeua), o quadro de pessoal da 
administração direta da Prefeitura Municipal de Ananindeua 
compreende cargos de provimento efetivo, cargos de 
provimento em comissão, funções de confiança e funções 
gratificadas, que devem ser geridos, considerando-se os 
seguintes princípios, pressupostos e diretrizes: 
I- Universalidade: integram o Plano, todos os servidores 
municipais estatutários e celetistas, que participam do processo 
de trabalho desenvolvido pelos Órgãos da Prefeitura Municipal 
de Ananindeua; 
II- Eqüidade: todos os fatos e atos administrativos referentes a 
este PCCR serão públicos, garantindo total e permanente 
transparência; 
III- Participação na Gestão: para a implantação ou adequação 
deste Plano às necessidades da Prefeitura, deverá ser 
observado o princípio da participação bilateral, entre os 
Servidores e os Órgãos Gestores da Prefeitura Municipal de 
Ananindeua; 
IV- Concurso Público: é a única forma de ingressar nas 
Carreiras estabelecidas neste Plano, resguardando os 
servidores estáveis, segundo a Constituição Federal; 
V- Publicidade e Transparência: fica assegurado o tratamento 
igualitário para os profissionais integrantes dos cargos iguais  

 LEGISLAÇÃO	MUNICIPAL/CLT
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ou assemelhados, entendido como igualdade de direitos, 
obrigações e deveres. 
 
Após a análise dos itens anteriores, marque a alternativa 
CORRETA: 
A) Apenas os itens I, II, III e IV estão corretos. 
B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
C) Apenas os itens II, III, e V estão corretos. 
D) Apenas os itens II, IV e V estão corretos. 
E) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos. 

 

QUESTÃO 12 
 
Os servidores municipais titulares de cargo efetivo serão 
aposentados, observados os artigos 259 a 262 das 
Disposições Transitórias da Lei n. 2.177, de 07 de dezembro 
de 2005, (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Ananindeua), nos seguintes casos, EXCETO: 
A) por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais 
ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em 
serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou 
incurável, observado o disposto nos artigos 110 e 111 da Lei 
n.o 2.177/05. 
B) compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
C) voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 
(dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) 
anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, 
observadas algumas condições, dentre elas, a seguinte: 65 
(sessenta e cinco) anos de idade e 35 (trinta e cinco) anos de 
contribuição, se homem. 
D) voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 
(dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) 
anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, 
observadas algumas condições, dentre elas, a seguinte: 55 
(cinqüenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de 
contribuição, se mulher. 
E) voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 
(dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) 
anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, 
observada a seguinte condição: 65 (sessenta e cinco) anos de 
idade, se homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, 
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
 

QUESTÃO 13 
 
Analise as alternativas seguintes e marque a única que trate de 
forma CORRETA a regra prevista na Consolidação das Leis 
Trabalhistas - CLT:  
A) Os preceitos constantes da presente Consolidação salvo 
quando for em cada caso, expressamente determinado em 
contrário, não se aplicam aos trabalhadores rurais, assim 
considerados aqueles que, exercendo funções diretamente 
ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em 
atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos 
trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se 
classifiquem como industriais ou comerciais. 
B) A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória 
para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza 
rural, salvo para emprego em caráter temporário, e para o 
exercício por conta própria de atividade profissional 
remunerada. 
C) Nas atividades insalubres, assim consideradas as 
constantes dos quadros mencionados no capítulo "Da 
Segurança e da Medicina do Trabalho", ou que neles venham 
a ser incluídas por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e 

Comércio, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas 
mediante licença posterior das autoridades competentes em 
matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, não 
procederão aos necessários exames locais e à verificação dos 
métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por 
intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais e 
municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim. 
D) O trabalho em domingo, seja total ou parcial, na forma do 
art. 67 da CLT, será sempre subordinado à permissão prévia 
da autoridade competente em matéria de trabalho. A permissão 
será concedida a título provisório nas atividades que, por sua 
natureza ou pela conveniência pública, devem ser exercidas 
aos domingos, cabendo ao Ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio, expedir instruções em que sejam especificadas tais 
atividades. Nos demais casos, ela será dada sob forma 
permanente, com discriminação do período autorizado, o qual, 
de cada vez, não excederá de 60 (sessenta) dias. 
E) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado 
ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, 
sempre que as medidas de ordem geral ofereçam completa 
proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos 
empregados.  
 

QUESTÃO 14 
 
De acordo com a Lei n.o 2.175, de 07 de dezembro de 2005 
(Lei de Empregos Públicos Municipais), analise os itens 
seguintes e marque a alternativa CORRETA: 
I- O contrato de trabalho por prazo indeterminado somente será 
rescindido por ato unilateral da Administração Pública em uma 
das hipóteses previstas nos incisos do art. 4o, como por 
insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no 
qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado 
de efeito devolutivo, que será apreciado em quarenta e cinco 
dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos 
para continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente 
estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades 
exercidas; 
II- Os deveres e proibições são os previstos no Decreto-Lei n.º 
5.452, de 1º de maio de 1943, e suas alterações posteriores, e 
legislação Complementar; 
III- Os empregados contratados na forma desta Lei poderão ser 
investidos nos Cargos de direção, chefia e assessoramento, 
bem como nas Funções Gratificadas, nos termos da legislação 
vigente; 
IV- A contratação de pessoal para ocupar emprego público será 
precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos, 
conforme a natureza e a complexidade das atribuições; 
V- O empregado admitido nos termos desta lei será submetido 
a um dos regimes de trabalho previstos no art. 7º, como o de 
trinta horas semanais de trabalho quando a natureza do cargo 
assim o permitir. 
 
A) Estão corretos apenas os itens I, II e III. 
B) Estão corretos apenas os itens I, II e IV. 
C) Estão corretos apenas os itens II, III e IV. 
D) Estão corretos apenas os itens III, IV e V. 
E) Estão corretos apenas os itens II, III e V. 
 

QUESTÃO 15 
 
Sobre as regras de “Proteção do Trabalho do Menor”, analise 
as alternativas seguintes nos termos da CLT e marque a 
alternativa INCORRETA: 
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A) Considera-se menor para os efeitos desta Consolidação o 
trabalhador de quatorze até dezoito anos, conforme previsto 
no art. 402 da CLT. 
B) É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos 
de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
quatorze anos. 
C) O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais 
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico,  
psíquico, moral e social e em horários e locais que não 
permitam a freqüência à escola. 
D) Ao menor de 18 (dezoito) anos é vedado o trabalho 
noturno, considerado este o que for executado no período 
compreendido entre as 22 (vinte e duas) e as 5 (cinco) horas. 
E) Para maior segurança do trabalho e garantia da saúde dos 
menores, a autoridade fiscalizadora poderá permitir-lhes o 
gozo dos períodos de repouso nos locais de trabalho. 
 
  
 
 

QUESTÃO 16 
 
Em informática, cópia de segurança (em inglês: backup) é a 
cópia de dados para um dispositivo de armazenamento para 
que estes possam ser restaurados em caso de perda acidental 
ou corrupção dos dados originais. Analise a seguinte listagem 
de dispositivos e selecione a alternativa CORRETA: 
I- CD; 
II- DVD; 
III- Scanner; 
IV- XML; 
V- Disco rígido externo. 
 
A) Somente I é um dispositivo utilizado para realizar cópias de 
segurança. 
B) Somente I, II e IV são dispositivos utilizados para realizar 
cópias de segurança. 
C) Somente I, II e V são dispositivos utilizados para realizar 
cópias de segurança. 
D) Somente V é um dispositivo utilizado para realizar cópias de 
segurança. 
E) Todos os dispositivos listados podem ser utilizados para 
realizar cópias de segurança. 
 

QUESTÃO 17 
 
O comando man no sistema operacional Linux é utilizado para: 
A) editar arquivos de texto em modo gráfico. 
B) testar conectividade com outros equipamentos na rede.  
C) mostrar a informação dos manuais de referência online. 
D) configurar os aplicativos que serão inicializados junto com o 
sistema operacional. 
E) transferir arquivos pela rede. 
 

QUESTÃO 18 
 
A variável de ambiente PATH contém uma lista de diretórios 
que são acessados durante uma busca do Shell. Selecione a 
alternativa que indica um método CORRETO no Sistema 
Operacional Windows Vista para adicionar o diretório 
“d:\programas” nessa variável: 
A) No prompt (linha) de comando, executar a sentença: “set 
PATH=%PATH%;d:\programas”. 
B) No prompt (linha) de comando, executar a sentença: “echo 
PATH;d:\programas”. 

C) No gerenciador de dispositivos no painel de controle. 
D) No explorador de Windows (Windows Explorer), criando 
um arquivo chamado PATH.txt na pasta d:\programas. 
E) No explorador de Windows (Windows Explorer), deve-se 
clicar com o botão direito do mouse na pasta d:\programas, 
selecionando a opção “Adicionar a PATH”. 
 

QUESTÃO 19 
 

O Firewall do sistema operacional Windows Vista é um utilitário 
que protege o computador de ameaças da Internet e atua como 
um portão entre o computador e as redes às quais ele está 
conectado, inclusive a Internet. Selecione, dentre as seguintes 
alternativas sobre o Firewall de Windows Vista, a alternativa 
ERRADA: 
A) Permite escolher quais das conexões de rede do 
computador serão protegidas por ele. 
B) Permite configurar uma lista de programas aos quais será 
permitido estabelecer conexões a partir de outros 
computadores da rede ou da internet. 
C) Permite configurar as portas pelas quais o computador 
poderá estabelecer conexões com outros computadores da 
rede. 
D) Pode ser ativado ou desativado em qualquer momento por 
um usuário Administrador. 
E) Verifica se os arquivos descarregados (download) têm vírus. 
 

QUESTÃO 20 
 
Quando um arquivo encontra-se armazenado em um 
computador com Sistema Operacional Windows Vista, ele 
possui alguns atributos. Selecione qual das alternativas a 
seguir NÃO é um atributo de arquivo: 
A) Nome e extensão. 
B) Data e hora de criação. 
C) Oculto. 
D) Compartilhado. 
E) Tamanho em disco. 

 
 
 
 

 

QUESTÃO 21 
 

De acordo com a Lei n. 6.938/81, que institui a Política 
Nacional do Meio Ambiente, sem prejuízo das 
penalidades definidas pela legislação federal, estadual e 
municipal, o não cumprimento das medidas necessárias 
à preservação ou correção dos inconvenientes e danos 
causados pela degradação da qualidade ambiental 
sujeitará os transgressores, EXCETO: 
A) ao perdimento dos bens utilizados na atividade ilícita, 
bem como das vantagens ilicitamente obtidas. 
B) à multa simples ou diária, nos valores 
correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 
1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência 
específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a 
sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo 
Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios. 
C) à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais 
concedidos pelo Poder Público. 

 INFORMÁTICA 

 CONHECIMENTO	ESPECÍFICO
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D) à perda ou suspensão de participação em linhas de 
financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. 
E) à suspensão de sua atividade. 
 

QUESTÃO 22 
 
Leia os itens seguintes a respeito da Taxa de Controle e 
Fiscalização Ambiental – TCFA: 
I- É considerada uma espécie de imposto ecológico, 
dada a sua finalidade de controlar e fiscalizar as 
atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de 
recursos naturais. 
II- É uma taxa de polícia que será devida em 
conformidade com o fato gerador, e o seu valor 
corresponderá à importância de R$ 3.000,00 (três mil 
reais). 
III- Foi revogado o benefício fiscal que concedia 
desconto de 50% (cinqüenta por cento) para empresas 
de pequeno porte, de 90% (noventa por cento) para 
microempresas e de 95% (noventa e cinco por cento) 
para pessoas físicas. 
IV- Caso o contribuinte não entregue até o dia 31 de 
março de cada ano relatório das atividades exercidas no 
ano anterior, conforme o modelo definido pelo IBAMA, 
estará sujeito à multa equivalente a vinte por cento da 
TCFA devida, sem prejuízo da exigência desta. 
 
Estão CORRETOS apenas os itens: 
A) I e II. 
B) II e III. 
C) III e IV. 
D) I e III. 
E) II e IV. 
 

QUESTÃO 23 
 
Sobre a Lei n.º 9.605, que dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, assinale a 
alternativa CORRETA: 
A) A conduta de realizar atividades em bar, com a 
emissão de sons e ruídos em volume muito acima do 
permitido, é pacificamente enquadrada no tipo descrito 
no art. 54 da Lei n.º 9.605, que considera crime causar 
poluição de qualquer natureza em níveis tais que 
resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, 
ou que provoquem a mortandade de animais ou a 
destruição significativa da flora. 
B) Em razão do princípio da culpabilidade, que exige que 
a pena não ultrapasse o grau de ofensividade da 
conduta do agente, a situação econômica do infrator não 
pode ser critério para fixação da pena de multa. 
C) As penas restritivas de direitos são autônomas e 
jamais substituem as privativas de liberdade. 
D) O baixo grau de instrução ou escolaridade do agente 
é circunstância que atenua a pena. 
E) Nos crimes previstos pela Lei n.º 9.605 não cabe 
suspensão condicional da pena. 
 

 

QUESTÃO 24 
 
Simão invadiu, em 1996, um terreno situado em área 
pública e devastou a vegetação local para construção de 
um campo de futebol de areia. Em 2001, essa área em 
que está situado o terreno invadido virou área de 
preservação ambiental, sobretudo em razão da 
vegetação do local, vegetação esta que foi 
completamente destruída no terreno invadido por Simão, 
e que em decorrência do campo de areia, não tem 
condições atuais de ser reconstituída. Neste caso, é 
CORRETO afirmar que: 
A) a Simão deverá ser imputada a pena da conduta 
tipificada no art. 38 da Lei 9.605/98, que considera crime 
destruir ou danificar floresta considerada de preservação 
permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com 
infringência das normas de proteção. 
B) Simão deverá responder pelos crimes de destruição 
de floresta considerada de preservação permanente (art. 
38, Lei n.º 9.605/98) e de impedir a regeneração natural 
de florestas e demais formas de vegetação (art. 48, Lei 
n.º 9.605/98). 
C) o único crime, conforme a Lei n.º 9.605/98, praticado 
por Simão é o previsto no art. 48 (impedir ou dificultar a 
regeneração natural de florestas e demais formas de 
vegetação). 
D) todos os crimes praticados por Simão já estão 
prescritos. 
E) Simão não praticou crime algum. Isso porque a 
conduta ocorreu em 1996 e a Lei de Crimes Ambientais 
é de 1998. Assim, já que não há crime sem lei anterior 
que o defina, a conduta de Simão é atípica. 
 

QUESTÃO 25 
 
Ainda quanto aos crimes ambientais, marque a 
alternativa CORRETA: 
A) É possível admitir, em alguns casos, a aplicação do 
princípio da insignificância em matéria de crime 
ambiental. É o que ocorre, por exemplo, com os 
acusados do crime de pesca em local interditado pelo 
órgão competente, quando não for apreendido qualquer 
espécie de pescado, pois, não havendo notícia de dano 
provocado ao meio-ambiente, mostra-se desproporcional 
a imposição de sanção penal no caso. 
B) Verificada a infração, serão apreendidos seus 
produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos 
autos. Os animais serão libertados em seu habitat e 
jamais entregues a jardins zoológicos. 
C) Às pessoas jurídicas são aplicáveis as penas de 
multa, restritivas de direitos, restritivas de liberdade e de 
prestação de serviços à comunidade. 
D) Ter o agente cometido a infração para obter vantagem 
pecuniária é circunstância que sempre agrava a pena, 
ainda quando constituir ou qualificar o crime. 
E) Nas infrações penais previstas na Lei n.º 9.605, a 
ação penal é pública condicionada. 
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QUESTÃO 26 
 
Analise as condutas descritas nos itens seguintes: 
I- Iniciar a implantação ou implantar empreendimento 
relacionado com a derivação ou a utilização de 
recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, que 
implique alterações no regime, quantidade ou 
qualidade dos mesmos, sem autorização dos órgãos ou 
entidades competentes. 
II- Utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou 
serviços relacionados com os mesmos em desacordo 
com as condições estabelecidas na outorga. 
III- Perfurar poços para extração de água subterrânea ou 
operá-los sem a devida autorização. 
IV- Derivar, captar e lançar volumes considerados 
insignificantes, sem a respectiva outorga. 
 
Constituem infração das normas de utilização de 
recursos hídricos superficiais ou subterrâneos APENAS 
os itens: 
A) I, II e III. 
B) II, III e IV. 
C) I e IV. 
D) II e III. 
E) I e II. 
 
Sobre a Política Nacional da Biodiversidade, 
responda as questões 27 e 28: 
 

QUESTÃO 27 
 
Julgue os itens seguintes: 
I- A diversidade biológica tem valor intrínseco, mas seu 
respeito dependentemente de seu valor para o homem 
ou potencial para uso humano. 
II- A Política Nacional da Biodiversidade aplica-se aos 
componentes da diversidade biológica localizados nas 
áreas sob jurisdição nacional, incluindo o território 
nacional, a plataforma continental e a zona econômica 
exclusiva; e aos processos e atividades realizados sob 
sua jurisdição ou controle, dependentemente de onde 
ocorram seus efeitos, dentro da área sob jurisdição 
nacional e sempre dentro dos limites desta. 
III- A sustentabilidade da utilização de componentes da 
biodiversidade deve ser determinada do ponto de vista 
econômico, social e ambiental, especialmente quanto à 
manutenção da biodiversidade é uma das diretrizes da 
Política Nacional da Biodiversidade. 
IV- A Política Nacional da Biodiversidade tem como 
objetivo geral a promoção, de forma integrada, da 
conservação da biodiversidade e da utilização 
sustentável de seus componentes, com a repartição 
justa e eqüitativa dos benefícios derivados da utilização 
dos recursos genéticos, de componentes do patrimônio 
genético e dos conhecimentos tradicionais associados a 
esses recursos. 
 
Estão INCORRETOS apenas os itens: 
A) I e II. 
B) II e III. 

C) III e IV. 
D) I e III. 
E) II e IV. 
 

QUESTÃO 28 
 
Quanto aos componentes da Política Nacional da 
Biodiversidade, é CORRETO afirmar que: 
A) a política adota a teoria tripartite. Há apenas 3 (três) 
componentes básicos da Política: diretrizes, princípios e 
sustentabilidade. 
B) a política é composta de apenas 4 (quatro) 
componentes: sustentabilidade, conservação, exploração 
e manutenção. 
C) a política é composta de apenas 4 (quatro) 
componentes: sustentabilidade, conservação, 
manutenção e reflorestamento. 
D) a política envolve apenas 5 (cinco) componentes: 
conhecimento da biodiversidade, conservação da 
biodiversidade, utilização sustentável da biodiversidade e 
monitoramento de impactos sobre a biodiversidade. 
E) um dos componentes é o fortalecimento jurídico e 
institucional para a gestão da biodiversidade, que 
sintetiza os meios de implementação da Política; 
apresenta diretrizes para o fortalecimento da infra-
estrutura, para a formação e fixação de recursos 
humanos, para o acesso à tecnologia e transferência de 
tecnologia, para o estímulo à criação de mecanismos de 
financiamento, para o fortalecimento do marco-legal, 
para a integração de políticas públicas e para a 
cooperação internacional. 
 
Responda as questões 29 e 30 de acordo com a 
Resolução 237 do CONAMA. 
 

QUESTÃO 29 
 
O Licenciamento Ambiental tem natureza jurídica de: 
A) ato administrativo plenamente vinculado. 
B) ato administrativo plenamente discricionário. 
C) ato administrativo vinculado quanto à forma e à 
competência, mas discricionário quanto à finalidade, ao 
objeto e ao motivo. 
D) ato administrativo vinculado quanto à finalidade, ao 
objeto e ao motivo, mas discricionário quanto à forma e à 
competência. 
E) procedimento administrativo. 
 

QUESTÃO 30 
 
Leia as definições a seguir: 
I- concedida na fase preliminar do planejamento do 
empreendimento ou atividade aprovando sua localização 
e concepção, atestando a viabilidade ambiental e 
estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a 
serem atendidos nas próximas fases de sua 
implementação; 
II- autoriza a operação da atividade ou empreendimento, 
após a verificação do efetivo cumprimento do que consta 
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 das licenças anteriores, com as medidas de controle 
ambiental e condicionantes determinados para a 
operação; 
III- autoriza a instalação do empreendimento ou 
atividade de acordo com as especificações constantes 
dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo 
as medidas de controle ambiental e demais 
condicionantes, da qual constituem motivo 
determinante. 
 
Tais definições correspondem, respectivamente, às 
licenças: 
A) I- de operação; II- de funcionamento; III- de 
instalação. 
B) I- de instalação; II- de operação; III- prévia. 
C) I- prévia; II- de operação; III- de instalação. 
D) I- de funcionamento; II- de instalação; III- de 
operação. 
E) I- de instalação; II- prévia; III- de funcionamento. 
 

QUESTÃO 31 
 
Os sistemas de recuperação de produtos resultantes da 
conversão biológica dos resíduos sólidos incluem a 
formação de composto metano, vários tipos de proteínas 
e alcoóis e uma variedade de outros compostos 
orgânicos intermediários. A compostagem tem sido 
empregada através de gerações em todas as partes do 
mundo, visando o retorno ao solo do material orgânico 
contido nos resíduos sólidos. Com relação a 
compostagem, é INCORRETO afirmar que: 
A) o composto, produto resultante da compostagem, é o 
material obtido por processo biológico, no qual o material 
orgânico existente nos resíduos sólidos está convertido 
em outro mais estável. Em geral, o tempo normal de 
permanência dos resíduos para a transformação é de 10 
a 15 dias. 
B) a ação dos microorganismos, embora muito 
diversificada, é exercida fundamentalmente pelos 
aeróbios dos resíduos sólidos, principalmente por 
bactérias, fungos, fermentações e actinomicetos. 
C) o processo de compostagem pode ser completamente 
mecanizado, o qual utiliza tambores cilíndricos que 
revolvem lentamente os resíduos brutos ou peneirados, 
aos quais se adicionam umidade e ar sob condições 
controladas. 
D) como nem todos os elementos componentes dos 
resíduos sólidos são apropriados para a compostagem, é 
necessário, antes que se inicie o processo, que se 
proceda a separação de elementos como metais, 
borracha, plástico, vidros e outros não-fermentáveis. 
E) na compostagem, os métodos de separação incluem 
separadores magnéticos de metais ferrosos, triagem 
manual, separadores balísticos e peneiras. Também se 
emprega a moagem, que facilita o peneiramento, 
aumentando a eficiência quantitativa do processo com a 
redução da quantidade do material rejeitado pelas 
peneiras. 

 
 

QUESTÃO 32 
 
Aterro Sanitário é tido como um conjunto de operações 
onde os resíduos são dispostos compactados e cobertos 
com uma camada de solo no fim de cada jornada de 
trabalho. Analise as afirmativas seguintes e marque a 
alternativa CORRETA:  
I- Quando o local escolhido para a disposição atinge a 
sua capacidade total de recebimento, isto é, após a 
conclusão de todas as operações, coloca-se uma 
camada final de solo com aproximadamente 0,60m de 
espessura devidamente compactada. 
II- A um leito parcial completo, que inclui o material de 
aterro e de cobertura, dá-se a denominação de célula, e 
várias células se superpõem sucessivamente até que se 
atinja o greide final desejado. 
III- Em nenhuma hipótese é permitida a construção de 
aterros sanitários em regiões com depressões naturais 
do terreno, tais como ribanceiras, ravinas e poços. 
IV- Quando os resíduos sólidos são dispostos nos 
aterros sanitários, os seus componentes biodegradáveis 
começam a sofrer as ações de decomposição 
exclusivamente das bactérias anaeróbias. 
 
A) Somente a afirmativa II está correta. 
B) Somente a afirmativa IV está correta. 
C) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
D) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
E) Somente a afirmativa III está correta. 
 

QUESTÃO 33 
 
Os sistemas de coleta e remoção dos resíduos líquidos 
têm a função de coletar e transportar os resíduos 
líquidos para locais adequados e previamente 
determinados, que constituem o seu destino final. Desta 
forma, pode-se afirmar que: 
A) o sistema separador absoluto de esgoto sanitário é 
constituído de canalizações enterradas, geralmente 
assentadas com declividades suficientes para permitir o 
escoamento livre por gravidade, tem sua origem francesa 
e é atualmente considerado obsoleto. 
B) o sistema radial é característico de cidades que 
possuem topografia variada, é aquele em que as 
contribuições recebidas são conduzidas para pontos de 
reunião, de onde são removidas, através de recalques 
apropriados, para o ponto final de lançamento. 
C) tanques flexíveis são dispositivos destinados a efetuar 
descargas periódicas de água para limpeza de coletores 
em trechos onde não houver possibilidade de se manter 
a declividade mínima que assegure a autolimpeza 
através do escoamento. 
D) as canalizações de esgotos geralmente são 
calculadas como condutos forçados, inclusive no sifão 
invertido e nas canalizações de recalque, em que o 
escoamento se processa sob pressão. 
E) quando para uma determinada descarga, a 
profundidade do escoamento é maior do que a 
profundidade crítica, as condições do escoamento são 
denominadas supercríticas. 
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QUESTÃO 34 
 
“Representa a porção dos sólidos (totais, suspensos ou 
dissolvidos) que resta após a ignição ou calcinação a 
500-600ºC após 01h (para sólidos totais dissolvidos 
fixos), ou em 15min (para sólidos em suspensão fixos) 
em forno mufla”. Esta é a CORRETA definição da fração 
de sólidos:   
A) em suspensão. 
B) voláteis. 
C) totalitários.  
D) sedimentáveis. 
E) fixos. 
 

QUESTÃO 35 
 
Ao escolher abastecer uma comunidade por meio de 
poço tubular profundo, é necessário que antes de se 
realizar a locação, seja feito um inventário dos poços 
existentes na região. Deve-se ainda avaliar a geometria 
do aqüífero, delimitar as áreas de recarga e descarga, e 
o tipo de aqüífero. Um aqüífero desenvolvido em rochas 
carbonáticas, principalmente onde o mecanismo básico 
de formação do aqüífero é a dissolução pela água de 
uma rocha carbonática, é denominado de: 
A) Aqüífero Poroso. 
B) Aqüífero Fissurado. 
C) Aqüífero Cárstico. 
D) Aqüífero Granular. 
E) Aqüífero aflorante. 
 

QUESTÃO 36 
 
De acordo com a Portaria n.º 518 de 2004 do Ministério 
da Saúde, a freqüência mínima de amostragem para o 
controle de qualidade da água para fins de 
abastecimento público de água visando a determinação 
de cianotoxinas na saída do tratamento é: 
A) quinzenal. 
B) diária. 
C) semanal. 
D) trimestral. 
E) semestral. 
 

QUESTÃO 37 
Conforme Portaria n.º 518 de 2004 do Ministério da 
Saúde, é dispensada análise na rede de distribuição da 
maioria dos parâmetros, à exceção de substâncias que 
potencialmente possam ser introduzidas no sistema ao 
longo da distribuição, quando estes não forem 
detectados: 
A) na adução de água bruta. 
B) na saída do tratamento. 
C) nos reservatórios. 
D) após distribuição. 
E) na entrada de ETAs. 
 

QUESTÃO 38 
 
As unidades de reservação são tradicionalmente 
concebidas e operadas enfocando diversos objetivos, 
entre estes, a reserva para combate a incêndios e outras 
situações de emergência. Analise as afirmativas 
seguintes e marque a alternativa CORRETA: 
I- Visando a regularização entre as vazões de adução e 
de distribuição, as unidades que antecedem o 
reservatório são usualmente dimensionadas para a 
vazão média da hora de maior consumo. 
II- Os reservatórios permitem que as unidades 
precedentes apresentem dimensões mais econômicas 
compatíveis a vazões de menor magnitude. 
III- Os reservatórios de montante, dependendo da 
extensão da rede, tendem a favorecer uma variação 
acentuada nas cargas piezométricas nas extremidades 
das redes de distribuição devido à redução da demanda. 
IV- Os reservatórios semi-enterrados são assim 
denominados quando menos de um terço da altura está 
abaixo do nível do solo. 
 
A) Somente a afirmativa III está correta. 
B) As afirmativas I, III e IV estão corretas. 
C) Somente a afirmativa I esta correta. 
D) As afirmativas II e III estão corretas. 
E) As afirmativas II, III e IV estão corretas. 
 

QUESTÃO 39 
 

Rede de distribuição é a unidade do sistema de 
abastecimento de água constituída por tubulações e 
órgãos acessórios instalados em logradouros públicos, 
devendo fornecer, em regime continuo, água potável em 
quantidade, qualidade e pressões adequadas a múltiplos 
consumidores. Desta forma, é INCORRETO afirmar que: 
A) a pressão dinâmica mínima é referida ao nível do eixo 
da via pública, em determinado ponto da rede, sob 
condição de utilização no dia e hora de maior consumo, 
e com a ocorrência do nível mínimo de água no 
respectivo reservatório de distribuição. 
B) a pressão estática máxima é referida ao nível do eixo 
da via pública, em determinado ponto da rede, sob 
condição de consumo nulo e com a ocorrência do nível 
máximo de água no respectivo reservatório de 
distribuição. 
C) se a diferença entre a maior e a menor cota 
altimétrica da área de projeto for inferior a 
aproximadamente 50m, haverá apenas uma zona de 
pressão. Se a diferença for maior do que 50m haverá a 
necessidade de mais de uma zona de pressão. 
D) todo o esforço deve ser feito para que as pressões 
reinantes na rede de distribuição estejam dentro dos 
limites de 10 e 50 mca, visando sobretudo a redução das 
perdas de água. 
E) em se tratando de reservatório apoiado no terreno, 
este deverá ser posicionado em local dotado de cota 
altimétrica que supere em, no mínimo, 10m a cota do 
terreno mais elevado da zona de pressão que ele irá 
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abastecer, a fim de garantir a pressão dinâmica mínima 
de 10mca. 
 

QUESTÃO 40 
 
A técnica de tratamento em que a água coagulada 
percorre a camada filtrante de cima para baixo, e a água 
filtrada sai na parte inferior do filtro é denominada: 
A) Filtração direta descendente. 
B) Coagulação. 
C) Filtração direta descendente com floculação. 
D) Filtração direta ascendente. 
E) Dupla filtração. 
 

QUESTÃO 41 
 
Importante no tratamento de esgoto, consiste em “uma 
massa gelatinosa de bactérias ou de algas unicelulares 
aglutinadas pela mucilagem que produzem”, é o que 
denominamos de: 
A) Zoogléia. 
B) Biofiltro. 
C) Lodo. 
D) Elutriação.  
E) Escuma. 
 

QUESTÃO 42 
 
Um aquitardo é uma unidade geológica: 
A) com boa transmissividade e economicamente viável. 
B) com alta porosidade e reduzida condutividade 
hidráulica. 
C) com alta porosidade e condutividade hidráulica 
insignificante. 
D) que não possui porosidade. 
E) que não apresenta condutividade hidráulica. 
 

QUESTÃO 43 
 
A razão DBO/DQO exprime a relação entre a parcela 
orgânica e inorgânica do efluente, dessa forma, marque 
a opção INCORRETA: 
A) Uma razão baixa na saída do tratamento, cerca de 
0,3, significa que o tratamento não removeu a parcela 
orgânica do efluente doméstico. 
B) Uma razão baixa obtida na análise do esgoto bruto 
indica o tratamento físico-químico. 
C) Uma razão elevada indica possível tratamento 
biológico. 
D) Uma razão baixa no efluente bruto pode requerer 
microorganismos aclimatados para o tratamento 
requerido. 
E) Uma razão unitária ocorre apenas em ambientes 
industriais. 
 

QUESTÃO 44 
De acordo com o Capítulo IV, da Resolução CONAMA 
n.º 357, de 17 de março de 2005, que trata das 

condições e padrões de lançamento de efluentes, é 
INCORRETO afirmar que: 
A) o órgão ambiental competente poderá, a qualquer 
momento, exigir a melhor tecnologia disponível para o 
tratamento dos efluentes, compatível com as condições 
do respectivo corpo d’água receptor mediante 
fundamentação técnica. 
B) o órgão ambiental competente poderá, 
excepcionalmente, autorizar o lançamento de efluentes 
acima das condições e padrões estabelecidos, desde 
que observado, entre outros requisitos, a comprovação 
de relevante interesse público. 
C) no controle das condições de lançamento, é vedada, 
para fins de diluição antes do seu lançamento, a mistura 
de efluentes com águas de melhor qualidade, tais como 
as águas de abastecimento, do mar e de sistemas 
abertos de refrigeração sem circulação. 
D) na zona de mistura de efluentes, o órgão ambiental 
competente poderá autorizar, levando em conta o tipo de 
substância, valores em desacordo com os estabelecidos 
para a respectiva classe de enquadramento, desde que 
não comprometam os usos previstos para o corpo 
d’água. 
E) o §4º do Artigo 34 da referida resolução estabelece, 
como condição de lançamento de efluente, o valor 
máximo de 50mg/L de óleos minerais. 
 

QUESTÃO 45 
 
O satélite CBERS-3 e 4 (Sino-Brasileiro de Recursos 
Terrestres) apresentam uma câmera MUXCAM que é 
capaz de imagear a faixa do infravermelho próximo do 
espectro eletromagnético (0,77 a 0,89 mm), cuja maior 
reflectância ocorre na presença de: 
A) água turva. 
B) vegetação. 
C) solo arenoso. 
D) águas claras. 
E) solo argiloso. 
 

QUESTÃO 46 
 
O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, seja 
nacional ou local, é uma importante ferramenta de coleta, 
tratamento, armazenamento e recuperação de 
informações sobre recursos hídricos e fatores 
intervenientes, sendo INCORRETO afirmar que: 
A) tenha uma coordenação centralizada. 
B) ocorra uma obtenção de dados e informações 
descentralizada. 
C) tenha acesso garantido para toda sociedade por meio 
de pagamento de Guia de Recolhimento da União - 
GRU. 
D) forneça subsídios para elaboração dos Planos de 
Recursos Hídricos. 
E) efetue a consistência dos dados existentes na base 
de dados. 
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QUESTÃO 47 
 
A Lei n. 9.433/97 estabelece a formação de um 
colegiado tripartite na formação dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas, com a presença de representantes 
governamentais, usuários de água da bacia e “das 
entidades civis de recursos hídricos com atuação 
comprovada na bacia”. Assinale a alternativa que 
contém uma entidade civil NÃO reconhecida 
diretamente no âmbito dessa Lei: 
A) Consórcios intermunicipais de bacias hidrográficas. 
B) Instituições de ensino e pesquisa. 
C) Organizações não-governamentais com objetivos de 
defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade. 
D) Associações de usuários de recursos hídricos. 
E) Associações de profissionais do setor ambiental, 
independente de seu reconhecimento legal.  
 

QUESTÃO 48 
 
A Lei n. 9.605/98, também chamada de Leis de Crimes 
Ambientais, determina o que fazer no caso de apreensão 
do produto e do instrumento de infração. NÃO é 
contemplado pela referida lei a seguinte forma de 
destinação: 
A) Os animais serão liberados em seus habitats. 
B) No caso de madeira, os mesmos serão avaliados e 
poderão ser doados a instituições penais. 
C) Os produtos faunísticos não-perecíveis serão doados 
a instituições beneficentes.  
D) Os animais serão destinados a zoológicos ou 
similares, desde que fiquem sob responsabilidade de 
técnico habilitado. 
E) Os produtos perecíveis serão doados a instituições 
cientificas. 
 

QUESTÃO 49 
 
De acordo com a Lei n.º 6.938 de 31 de agosto de 1981, 
NÃO pode ser considerado um instrumento da Política 
Nacional do Meio Ambiente: 
A) o Zoneamento Ambiental. 
B) a Avaliação de Impactos Ambientais. 
C) a Outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos. 
D) o sistema Nacional de Informações sobre o meio 
ambiente. 
E) o estabelecimento de padrões de qualidade 
ambiental. 
 

QUESTÃO 50 
 
A multa é uma punição para infração administrativa 
ambiental determinada pelo Decreto n.º 6.514/08, que 
regulamenta a Lei n.º 9.605/98, conhecida como Lei de 
Crimes Ambientais. De acordo com o referido decreto, é 
INCORRETO afirmar que: 
A) a multa aplicada é baseada em uma unidade lesada, 
seja metro cúbico de madeira, hectare desmatado etc. 

B) a “multa diária” será aplicada enquanto a infração se 
prolongar. 
C) o valor mínimo da multa é de R$50,00. 
D) O valor da multa-dia deverá ser superior a dez por 
cento do valor da multa simples máxima cominada para 
a infração. 
E) a “multa diária” cessa no momento da celebração do 
termo de compromisso de reparação. 

 
 

 



 



NONE

CPF

QUESTÕES QUESTÕES QUESTÕES QUESTÕES QUESTÕESRESPOSTA RESPOSTA RESPOSTA RESPOSTA RESPOSTA

01 11 21 31 41

06 16 26 36 46

02 12 22 32 42

07 17 27 37 47

03 13 23 33 43

08 18 28 38 48

04 14 24 34 44

09 19 29 39 49

05 15 25 35 45

10 20 30 40 50

GABARITO PESSOAL

ASSINATURA DO CANDIDATO


	CARGO 07.pdf
	Página 1

	gaba.pdf
	Página 1


