
ConCurso PúbliCo

029. Prova objetiva

AnAlistA téCniCo – EngEnhAriA AmbiEntAl

 Você recebeu sua folha de respostas e este caderno 
contendo 60 questões objetivas.

 Confira seu nome e número de inscrição impressos na 
capa deste caderno.

 Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que 
você considera correta.

 Responda a todas as questões.

 Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no 
verso desta página, a letra correspondente à alternativa 
que você escolheu.

 Transcreva para a folha de respostas, com caneta de 
tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha 
intermediária de respostas.

 A duração da prova é de 4 horas.

 Só será permitido sair da sala após transcorrida a metade 
do tempo de duração da prova.

 Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e 
este caderno, podendo destacar esta capa para futura 
conferência com o gabarito a ser divulgado.

AguArdE A ordEm do fisCAl PArA Abrir EstE CAdErno dE quEstõEs.

01.04.2012
tarde



Folha IntermedIárIa de respostas
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Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 11.

É inegável que os novos meios de comunicação facilitam a 
vida, ao acelerar os contatos e a colaboração entre pessoas de 
regiões e continentes distantes. No entanto, isso não se dá sem 
consequências para o cérebro. A internet, as mensagens instan-
tâneas e o correio eletrônico obedecem a um tempo virtual, um 
tempo acelerado, descolado e diferente do tempo do mundo real. 
Este se desenrola de forma mais lenta. É o tempo ao qual o cérebro 
se adaptou para desenvolver suas funções cognitivas ao longo da 
evolução da nossa espécie.

Não é apenas a velocidade dos novos meios digitais que 
estimula e impacta o cérebro. A multiplicidade de tarefas que 
realizamos ao mesmo tempo graças aos meios digitais também 
cobra um preço das funções cognitivas: adaptar-se ao tempo 
acelerado do mundo virtual.

Essa adaptação do cérebro a um acelerado mundo multitarefa 
é tão mais fácil e mais rápida quanto mais jovens somos. Não 
por acaso, as crianças e adolescentes que nasceram e cresceram 
fazendo uso das novas tecnologias têm mais facilidade para pro-
cessar e fazer uso do volume crescente de informação da nossa 
civilização tecnológica.

A capacidade do cérebro das crianças e adolescentes para se 
adaptar a um mundo com múltiplas tarefas também tem custo: a 
dificuldade de concentração. Há estudiosos que se apressam em 
enxergar nessa dificuldade uma primeira evidência dos malefí-
cios cognitivos da era da informação. Enxergam aí a raiz para 
o que consideram o efeito emburrecedor da internet sobre os 
adolescentes. É uma conclusão apressada. Ainda é muito cedo 
para sabermos quais serão as alternativas cerebrais e cognitivas 
que o atual dilúvio de informações produzirá no cérebro humano.

O ser humano de nossa civilização tecnológica é estimulado a 
desenvolver e usar funções cerebrais mais complexas e sofisticadas 
que as exigidas no passado – e por lapsos de tempo mais prolon-
gados. Até o momento, graças à incrível capacidade de adaptação 
do nosso cérebro, o Homo sapiens tem conseguido responder às 
pressões do meio, sejam elas provenientes do mundo real ou do 
mundo virtual. Estamos ficando cada vez mais inteligentes, – não 
o contrário. Nada indica que esse processo atingiu seu limite. Não 
sabemos qual será esse limite nem se ele existe.

 (Antonio Damásio, Época, 31.10.2011. Adaptado)

01. Lendo-se o trecho em destaque, no primeiro parágrafo, 
conclui-se que

(A) a aceleração da vida pelos meios de comunicação  
melhorou as funções cerebrais de pessoas que residem 
em lugares distantes.

(B) as causas que afetam o cérebro, decorrentes da aceleração 
dos meios de comunicação, em breve, serão desvendadas.

(C) a busca de contatos inusitados nos meios de comunicação 
levou as pessoas a desenvolver tecnologias em regiões e 
continentes distantes. 

(D) a aceleração dos meios de comunicação facilitou o con-
tato entre pessoas, mas disso o cérebro não sai ileso.

(E) a colaboração entre pessoas de regiões diferentes determi-
nou mudanças que aceleraram os meios de comunicação.

02. Da comparação entre o tempo virtual e o tempo real, deduz-se 
que

(A) neste as pessoas manifestam um estilo de viver mais 
apressado.

(B) este se distancia da materialidade dos objetos do cotidiano.

(C) aquele tenta se aproximar do imediatismo dos fatos e das 
situações.

(D) naquele se observa perda das funções cognitivas do 
cérebro humano.

(E) neste a cognição se aprimorou por causa da adaptação 
do cérebro.

03. As expressões – mundo multitarefa e dificuldade de con-
centração – estão mencionadas com outras palavras, respec-
tivamente, de acordo com o contexto, em:

(A) É comum ver adolescentes que conseguem realizar três, 
quatro, cinco atividades ao mesmo tempo, mas que 
apresentam problemas quando se dedicam somente a um 
único trabalho.

(B) Para conseguir processar, analisar e responder de forma 
adequada à enorme quantidade de informações recebi-
das, o cérebro precisa se adaptar ao tempo acelerado do 
mundo virtual.

(C) Desde a evolução de nossa espécie, o cérebro vem sen-
do cada vez mais exigido e moldado para responder às 
mudanças ambientais e sociais.

(D) O ser humano nunca foi mais inteligente e criativo do 
que hoje, pois vivemos o auge de um processo cognitivo.

(E) O ser humano de nossa civilização tecnológica é esti-
mulado a desenvolver e usar funções cerebrais mais 
complexas e sofisticadas que as exigidas no passado.

04. Pode-se afirmar que a espécie Homo sapiens tem sido capaz 
de superar as pressões do meio porque 

(A) adere preventivamente às novas tecnologias.

(B) demonstra ampla capacidade adaptativa.

(C) apresenta dificuldade de concentração do cérebro.

(D) lida de forma sofisticada com as operações do cérebro.

(E) recusa-se a obedecer às regras do mundo virtual.
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05. O autor, em relação às consequências da aceleração do tempo 
virtual, assume posição

(A) assertiva, porque o cérebro é sensível aos estímulos exter-
nos.

(B) inaceitável, pois há evidências de superação dos limites 
humanos.

(C) cautelosa, pois são precipitadas as conclusões negativas 
sobre a questão.

(D) irreverente, já que ironiza a descrença dos benefícios da 
cognição.

(E) científica, ao basear-se em dados obtidos em pesquisas 
de tecnologia. 

06. Observa-se entre as orações do período – Essa adaptação do 
cérebro a um acelerado mundo multitarefa é tão mais fácil e 
mais rápida quanto mais jovens somos. – ideia de

(A) finalidade, como em – O cérebro consegue processar 
muitas informações, pois é muito maleável.

(B) adição, como em – É o tempo ao qual o cérebro se adaptou 
para desenvolver suas funções cognitivas ao longo da 
evolução da nossa espécie.

(C) proporção, como em – À medida que acelera o tempo 
virtual, mais inteligente e criativo se torna o ser humano.

(D) condição, como em – Se as pessoas mais velhas se dedi-
carem à tecnologia, terão também bom desempenho.

(E) tempo, como em – O cérebro vem sendo cada vez mais 
exigido para responder às mudanças ambientais e sociais.

07. Observa-se emprego correto na concordância das formas 
verbais e no uso indicativo da crase no trecho:

(A) Não são apenas os meios digitais velozes que estimulam 
e impactam o cérebro. As múltiplas tarefas que se reali-
zam ao mesmo tempo graças aos meios digitais também 
impõem um preço às funções cognitivas: adaptar-se à 
aceleração do mundo virtual.

(B) Não é apenas os meios digitais velozes que estimulam e 
impacta o cérebro. As múltiplas tarefas que se realiza ao 
mesmo tempo graças aos meios digitais também impõem 
um preço às funções cognitivas: adaptar-se à aceleração 
do mundo virtual.

(C) Não são apenas os meios digitais velozes que estimula e 
impacta o cérebro. As múltiplas tarefas que se realizam ao 
mesmo tempo graças aos meios digitais também impõe 
um preço as funções cognitivas: adaptar-se a aceleração 
do mundo virtual.

(D) Não é apenas os meios digitais velozes que estimulam e 
impactam o cérebro. As múltiplas tarefas que se realizam 
ao mesmo tempo graças aos meios digitais também impõe 
um preço às funções cognitivas: adaptar-se a aceleração 
do mundo virtual.

(E) Não são apenas os meios digitais velozes que estimula e 
impactam o cérebro. As múltiplas tarefas que se realiza ao 
mesmo tempo graças aos meios digitais também impõem 
um preço as funções cognitivas: adaptar-se à aceleração 
do mundo virtual.

08. Os verbos em destaque em – A capacidade do cérebro para 
se adaptar a um mundo com múltiplas tarefas também tem 
custo.../ Ainda é muito cedo para sabermos quais serão as 
alternativas cerebrais e cognitivas que o atual dilúvio de in-
formações produzirá no cérebro humano – estão, correta e 
respectivamente, substituídos, de acordo com a norma culta, 
em

(A) implica custos/acarretará pelo cérebro humano

(B) implica por custos/ acarretará ao cérebro humano

(C) implica a custos/ acarretará o cérebro humano

(D) implica aos custos/ acarretará o cérebro humano

(E) implica custos/ acarretará ao cérebro humano

09. As expressões em destaque em – ... sejam elas provenientes 
do mundo real ou do mundo virtual/ Não sabemos qual será 
esse limite nem se ele existe. – estão, correta e respectiva-
mente, alteradas em

(A) provenham elas/ Talvez não sabemos

(B) provenham elas/ Talvez não saibamos

(C) provejam elas /Talvez não saberemos

(D) provenha elas/Talvez não soubéssemos

(E) proveem elas/Talvez não saibamos

Considere o trecho – É o tempo ao qual o cérebro se adaptou para 
desenvolver suas funções cognitivas ao longo da evolução da 
nossa espécie. – para responder às questões de números 10 e 11.

10. A ideia expressa pela preposição “para” repete-se em:

(A) Para os estudiosos, haverá muitos malefícios cognitivos 
na era da informação.

(B) No entanto, isso não se dá sem consequências para o 
cérebro.

(C) Enxergam aí a raiz para o que consideram o efeito em-
burrecedor da internet.

(D) Crianças e adolescentes têm mais facilidade para proces-
sar o volume de informação.

(E) Não se sabe para onde caminhará o avanço da era tecno-
lógica.

11. A expressão “ao qual”, no contexto, pode ser substituída por:

(A) que

(B) de que

(C) a que

(D) por que

(E) em que
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Leia o poema de Mário Quintana, para responder às questões de 
números 12 a 15.

Seiscentos e sessenta e seis 

A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. 
Quando se vê, já são seis horas: há tempo... 
Quando se vê, já é sexta-feira! 
Quando se vê, passaram 60 anos! 
Agora é tarde demais para ser reprovado... 
E se me dessem – um dia, outra oportunidade, 

eu nem olhava o relógio. 
seguia sempre em frente...

e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas.

12. Pode-se dizer que, no poema, o poeta aborda o tempo
(A) imaginário, cronometrado pelas horas do relógio.
(B) virtual, ao qual não consegue ter acesso.
(C) juvenil, em que os deveres escolares eram feitos em casa.
(D) real, projetado pela imaginação estética do eu-lírico.
(E) existencial, decorrido das experiências de vida.

13. Nos versos – Quando se vê, já é sexta-feira/ Quando se vê, já 
passaram 60 anos – o emprego da vírgula é obrigatório, mas 
ele é facultativo em:
(A) Se pudesse, o poeta nem olharia o relógio.
(B) Já era sexta-feira, quando ele se deu conta da passagem 

do tempo.
(C) Se me dessem uma oportunidade, seguiria sempre em frente.
(D) Embora tenha sido reprovado, o poeta espera nova opor-

tunidade.
(E) Conforme se constatou, já se passaram 60 anos.

14. A conjunção “E” em – E se me dessem – um dia, outra opor-
tunidade – expressa, no contexto, sentido de
(A) oposição e pode ser substituída por “Logo”.
(B) afirmação e equivale a “Ou”.
(C) adição e pode ser alterada para “Mas”.
(D) alternância significando “Entretanto”.
(E) finalidade correspondendo a “Assim”.

15. Nos versos – e iria jogando pelo caminho a casca dourada e 
inútil das horas. – observa-se emprego de linguagem figurada, 
como em:
(A) Ainda é muito cedo para sabermos que consequências o 

atual dilúvio de informações produzirá no cérebro humano.
(B) É inegável que os novos meios de comunicação facilitam 

a vida.
(C) O ser humano de nossa civilização tecnológica é esti-

mulado a desenvolver e usar funções cerebrais mais 
complexas.

(D) O Homo sapiens tem conseguido desempenhar-se muito 
bem no mundo virtual.

(E) Os estudiosos apressam-se em enxergar nessa dificuldade 
uma primeira evidência dos malefícios cognitivos da era 
da informação.

MateMática e raciocínio Lógico

16. Sendo J = 
211

22

2

3

�
 , K = 32

2
2 � , L = 

23

3

5

3
2

�
 e M = 

14

72
3�

, a lista 

que foi escrita em ordem crescente dos valores calculados é:
(A) J, K, L, M.
(B) M, L, J, K.
(C) L, J, K, M.
(D) M, K, L, J.
(E) L, J, M, K.

17. Uma pessoa aplicou uma quantia de R$ 500,00 a uma taxa 
de 16 % a.a. O menor número de trimestres necessários para 
que essa aplicação supere os rendimentos de uma outra apli-
cação, de R$ 5.000,00 a uma taxa de 5 % a.s. durante 2 anos, 
é

(A) 50.

(B) 51.

(C) 52.

(D) 55.

(E) 56.

18. Em um canil, calcula-se a provisão de ração para alimentar 
os cachorros, supondo-se que todos eles comam a mesma 
quantidade de ração por dia. O último dado de que se dispõe 
para calcular tal provisão, mostra que 15 cachorros comem 
450 kg de ração em 60 dias. Se outros 30 cachorros forem 
colocados nesse canil, o número de dias para que haja o con-
sumo de 4 050 kg de ração será
(A) 120.
(B) 135.
(C) 150.
(D) 180.
(E) 270.

19. Foi realizado um levantamento da idade, em anos completos, 
em uma fila para atendimento de clientes em um banco. Os 
resultados são os mostrados na tabela a seguir.

Idade 
(anos completos)

número  
de pessoas

25 2
28 4
32 3
33 5
40 6

A média aritmética ponderada da idade aproximada dos 
clientes que participaram desse levantamento, em anos 
completos, é
(A) 26.
(B) 28.
(C) 31.
(D) 32.
(E) 33.
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20. O número natural P é menor que 10. O quíntuplo da metade 
desse número resulta em um número maior que 20. O número 
natural Q é maior que 50 e menor que 60, e sua terça parte é 
um número par. A quinta parte da diferença entre Q e P é

(A) 9.

(B) 15.

(C) 19.

(D) 22.

(E) 40.

21. Uma fábrica de sucos naturais realizou uma enquete, com 993 
pessoas, para descobrir a fruta preferida de um segmento de 
população. Cada pessoa entrevistada votou em uma única fruta. 
Os resultados, em número de pessoas, que estão expostos no 
gráfico de setores, aparecem como expressões matemáticas.

7 . x –5

431 – x

97  +  x

10 . x

30 . x

A partir desses dados, pode-se calcular que a fruta preferida 
desse segmento entrevistado superou as três frutas menos 
votadas em

(A) 80 votos.

(B) 93 votos.

(C) 107 votos.

(D) 149 votos.

(E) 272 votos.

22. A sequência W: 10; 20; 1; 30; 40; 2; 50; 60; 3;... segue ilimi-
tadamente com pares de múltiplos de dez consecutivos, 
alternados por múltiplos de um também consecutivos entre 
si. A sequência Q: 10; 30; 2; 50; 70; 4; 90; 110; 6;... segue 
ilimitadamente com pares de múltiplos de dez com diferença 
de vinte unidades entre eles, alternados por múltiplos de dois 
consecutivos entre si.

A diferença entre o termo sucessor e o termo antecessor do 
número 8, todos esses da sequência W, acrescida da soma 
entre o termo antecessor e o termo sucessor do número 12, 
todos esses da sequência Q, é

(A) um número entre 350 e 400.

(B) um número entre 400 e 450.

(C) um número entre 450 e 500.

(D) um número entre 550 e 600.

(E) um número entre 650 e 700.

r a s c u n H o
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23. Sobre uma superfície retangular cujas medidas são 40 cm de 
altura e 60 cm de largura, foram colocados 12 triângulos 
congruentes. Esses 12 triângulos estão dispostos conforme 
mostra a ilustração, e as medidas indicadas correspondem a 
centímetros.

5

10

5

5

10

1010201010

5

O menor número de triângulos que precisam ser retirados da 
superfície retangular para que os restantes cubram menos que 
15% da superfície retangular é

(A) 4.

(B) 5.

(C) 6.

(D) 7.

(E) 8.

24. As pessoas são: Antônio, Bruno e Carlos. As alturas são: 1,60 m,  
1,70 m e 1,80 m. As idades são: 15 anos, 20 anos e 25 anos. 
Esses dados não estão relacionados respectivamente.

Sabe-se que:
Ninguém é o mais alto e o mais velho simultaneamente.
Antônio não é o mais alto nem o mais novo.
Bruno é mais alto que Antônio, mas não que Carlos.
Carlos é o mais alto ou o mais novo, mas não os dois simul-
taneamente.

Considerando as afirmações, pode-se concluir que as carac-
terísticas de cada uma das pessoas são:

(A) Antônio com 1,70 m e 15 anos; Bruno com 1,60 m e  
25 anos; Carlos com 1,80 m e 20 anos.

(B) Antônio com 1,60 m e 25 anos; Bruno com 1,70 m e  
20 anos; Carlos com 1,80 m e 15 anos.

(C) Antônio com 1,80 m e 20 anos; Bruno com 1,60 m e  
25 anos; Carlos com 1,70 m e 15 anos.

(D) Antônio com 1,60 m e 25 anos; Bruno com 1,70 m e  
15 anos; Carlos com 1,80 m e 20 anos.

(E) Antônio com 1,70 m e 20 anos; Bruno com 1,80 m e  
15 anos; Carlos com 1,60 m e 25 anos.

r a s c u n H o
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25. A tabela mostra o desempenho dos dez melhores clubes no 
último campeonato brasileiro de futebol da série A. Os ele-
mentos computados para cada clube são: P – pontos ganhos; 
J – jogos realizados; V – vitórias conquistadas; E – empates 
obtidos; D – derrotas; GP – gols a favor; GC – gols tomados; 
SG – saldo de gols; % – índice de aproveitamento dos pontos, 
em porcentagem.

P J V E D GP GC SG %
Corinthians 71 38 21 8 9 53 36 17 62,3
Vasco 69 38 19 12 7 57 40 17 60,5
Fluminense 63 38 20 3 15 60 51 9 55,3
Flamengo 61 38 15 16 7 59 47 12 53,5
Internacional 60 38 16 12 10 57 43 14 52,6
São Paulo 59 38 16 11 11 57 46 11 51,8
Figueirense 58 38 15 13 10 46 45 1 50,9
Coritiba 57 38 16 9 13 57 41 16 50,9
Botafogo 56 38 16 8 14 52 49 3 49,1
Santos 53 38 15 8 15 55 55 0 46,5

O gráfico que mostra o desempenho de um desses dez clubes 
em relação aos mesmos elementos computados na tabela é:
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atuaLidades

26. O pedido da Palestina de reconhecimento pela ONU (Orga-
nização das Nações Unidas) de um território com as fronteiras 
anteriores à guerra de 1967 deverá ser tratado “rapidamente” 
pelo secretariado para ser encaminhado ao Conselho de Se-
gurança.

(noticias.uol.com.br/internacional, 23.09.2011)

Acerca do tema noticiado, é correto afirmar que o governo 
brasileiro

(A) permanece neutro, abstendo-se de participar do debate.

(B) é declaradamente contrário ao pedido palestino.

(C) é publicamente favorável ao pedido palestino.

(D) acompanha o posicionamento dos Estados Unidos.

(E) só irá manifestar-se após a decisão do Conselho de 
Segurança da ONU.

27. O fundador e presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, 
também está contra os projetos de lei americanos (...). “O 
Facebook se opõe à SOPA e à PIPA, e nós vamos continuar a 
nos opor a quaisquer leis que prejudiquem a internet”, afirmou 
Zuckerberg.

(blogs.estadao.com.br/radar-tecnologico, 18.01.2012)

Os projetos de lei mencionados foram anunciados pelo  
governo dos EUA com a finalidade de

(A) instalar mecanismos de censura etária aos conteúdos dos 
sites.

(B) combater a pirataria e a violação de direitos autorais na 
internet.

(C) coibir o direito de livre expressão e organização política.

(D) impedir o uso da internet como ferramenta para organi-
zação de protestos.

(E) facilitar o rastreamento de hackers e suas organizações.

28. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) realizou nesta 
segunda-feira [06.02.2012] um leilão para transferir ao setor 
privado a exploração de três terminais aéreos internacionais 
(...).

(not.economia.terra.com.br, 06.02.2012)

Foram objetos do processo noticiado os aeroportos de

(A) Guarulhos, Rio de Janeiro e Salvador.

(B) Belo Horizonte, Porto Alegre e Florianópolis.

(C) Campinas, Guarulhos e Brasília.

(D) Porto Alegre, Brasília e Belo Horizonte.

(E) Salvador, Rio de Janeiro e Campinas.
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29. O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu [em 
08.02.2012] o julgamento da ação de inconstitucionalidade da 
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) que pretendia 
limitar os poderes do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

(www.jb.com.br/pais/noticias, 08.02.2012. Adaptado)

Dentre os poderes do CNJ mantidos pelo STF, é correto 
indicar o de

(A) possuir autonomia para a investigação de juízes.

(B) manter em sigilo provas que incriminam magistrados.

(C) obstruir os trabalhos da Comissão da Verdade.

(D) criar legislação referente aos crimes de “colarinho branco”.

(E) atualizar as leis relacionadas aos direitos humanos.

30. O Brasil é o país mais estável política e economicamente entre 
os BRICS (...), mas, por outro lado, é o que menos cresce.

(Folha de S. Paulo, 10.02.2012)

Além do Brasil, compõem os BRICS os seguintes países:

 I. África do Sul
 II. China
 III. Espanha
 IV. Itália
 V. Índia
 VI. Rússia

Está correto o que se indica apenas em

(A) I, II e III.

(B) II, IV e V.

(C) III, IV e VI.

(D) I, II, V e VI.

(E) I, III, IV e VI.

conHeciMentos esPecíficos

31. Relacione os três dos biomas brasileiros 

a. Campos sulinos
b. Caatinga
c. Cerrado

às descrições a seguir.

 I. A vegetação está associada ao clima tropical típico e 
caracteriza-se pela associação de formações vegetais 
diferentes: pequenas árvores retorcidas e arbustos em seu 
estrato superior misturam-se à vegetação rala e rasteira 
composta de gramíneas em seu estrato inferior.

 II. São formações vegetais em que predomina a vegetação 
herbácea (de gramíneas). Ocorrem principalmente em 
áreas planas, de clima subtropical (com estações bem 
definidas). As árvores e os arbustos são raros, espaçados 
e isolados entre as gramíneas.

 III. Enquadra-se nas formações arbustivas, isto é, apresentam 
árvores pequenas e arbustos baixos espaçados, onde é 
comum a presença de cactáceas.

A relação correta obtida é:

(A) Ia, IIb, IIIc.

(B) Ic, IIa, IIIb.

(C) Ia, IIc, IIIb.

(D) Ic, IIb, IIIa.

(E) Ib, IIa, IIIc.

32. Apresenta-se a descrição sobre um elemento químico e seu 
ciclo biogeoquímico: O elemento, em tecidos vivos, é um 
componente essencial em moléculas como ATP, DNA e de 
uma espécie importante de lipídeos em membranas. Ele 
apresenta um ciclo biogeoquímico basicamente sedimentar, 
embora possua uma fase gasosa, porém de pouca importância. 
A principal forma de assimilação do elemento pelos seres 
produtores é como sal inorgânico. O processo biológico envol-
vido nesse ciclo compreende uma série de micro-organismos 
com funções específicas de redução e oxidação. Sob condições 
anaeróbias e na presença de ferro, o elemento precipita-se, 
formando sais férricos e ferrosos. Esses compostos, por sua 
vez, permitem que o elemento converta-se de insolúvel a 
solúvel, tornando-se, assim, utilizável pelos organismos.

O elemento em questão é o 

(A) carbono.

(B) nitrogênio.

(C) ferro.

(D) fósforo.

(E) hidrogênio.
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33. É correto afirmar que:

(A) o mecanismo de circulação atmosférica está expresso 
pela Lei de Buys Ballot, que diz, resumidamente, que 
áreas de alta pressão são receptoras e de baixa pressão 
são dispersoras de vento.

(B) nas áreas equatoriais, o ar quente (mais leve) é úmido. 
Em altitude, o ar esfria-se e retorna aos trópicos (contra-
-alísios). Em virtude da rotação da terra, os ventos, a 
partir da área de dispersão, desviam-se no hemisfério 
norte para a esquerda e no hemisfério sul para a direita.

(C) no Brasil podem ser encontrados todos os tipos climáticos 
da Terra.

(D) o clima subtropical domina toda a Região Sul, além 
do extremo sul de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. 
Distingue-se de todos os demais climas brasileiros pelos 
padrões da circulação atmosférica. A massa equatorial 
continental exerce influência restrita, de tal forma que 
no verão atinge apenas a latitude do norte do Paraná e, 
por outro lado, a massa polar atlântica exerce influência 
ampla, que é dominante durante o inverno.

(E) a inversão térmica é um fenômeno antropogênico que 
ocorre  em vários lugares do planeta, configurando dano 
à natureza, e está associada a áreas com grande poluição 
atmosférica.

34. Analise as afirmações a seguir, classificando-as como  
(V) verdadeiras ou (F) falsas.

( )  Para solucionar o problema de variações rápidas de 
nível de água em estações fluviométricas, costuma-se 
instalar aparelhos registradores contínuos, denominados 
de linígrafos.

( )  Pluviógrafos são aparelhos capazes de registrar, continua-
mente, de forma analógica ou digital, a precipitação de um 
local, permitindo medir a intensidade das chuvas durante 
intervalos de tempos inferiores àqueles obtidos através 
das observações manuais realizadas pelos pluviômetros.

( )  Dados obtidos usando um molinete hidráulico servem 
para calcular a vazão de um aquífero subterrâneo.

( )  Entende-se por regionalização da vazão de um corpo 
d´água a medida que reduz a variabilidade temporal da 
vazão usando uma ou mais barragens. 

( )  Na hidrologia, usa-se frequentemente a estatística:  
enquanto a mediana separa o espaço amostral de dados em 
duas partes, sendo 50% dos dados com valores inferiores 
à mediana e 50% superiores a ela, o 3.º quartil, então, 
separa os dados com 75% dos valores inferiores e 25% 
superiores a ele.

A classificação correta obtida, de cima para baixo, é:

(A) V, V, F, F e V.

(B) F, V, F, V e V.

(C) F, V, F, F e. F.

(D) V, F, F, V e V.

(E) V, V, V, F e F.

35. Analise os itens a seguir, contendo algumas características de 
rochas ígneas.

 I. Rocha intrusiva, fanerítica, com, tipicamente, 60% de 
ortoclásio, 25% de quartzo e 10% plagioclásio, entre 
outros.

 II. Rocha efusiva, afanítica, com, tipicamente, 60% de 
ortoclásio, 25% de quartzo e 10% de plagioclásio, entre 
outros.

 III. Rocha intrusiva, fanerítica, praticamente sem quartzo e 
com, tipicamente, 55% plagioclásio, 10% hornblenda, 
10% biotita e 10% cliniopiroxênio, entre outros.

 IV. Variedade efusiva do diabásio, que recobre extensas áreas 
da região Sul do Brasil.

As características descritas referem-se respectivamente a:

(A) sienito; basalto; granito; gabro.

(B) granito; basalto; gabro; riolito.

(C) diabasio; granito; basalto; sienito.

(D) riolito; granito; gabro; andesito.

(E) granito; riolito; diorito; basalto.

36. A poluição no meio urbano causa diversos impactos sócio-
-ambientais. A associação correta das seguintes ocorrências 
com os grupos de indicadores é:

(A) doenças infecciosas intestinais associam-se com vul-
nerabilidade urbana – doenças infecciosas respiratórias 
com ecossistemas – custo elevado de tratamento de água 
para garantir a sua portabilidade com finanças públicas/
privadas.

(B) doenças infecciosas intestinais associam-se com saúde/
qualidade de vida – doenças infecciosas respiratórias com 
finanças públicas/privadas – custo elevado de tratamento 
de água para garantir a sua potabilidade com finanças 
públicas/privadas.

(C) doenças infecciosas intestinais associam-se com saúde/
qualidade de vida – doenças infecciosas respiratórias com 
saúde/qualidade de vida – custo elevado de tratamento 
de água para garantir a sua potabilidade com finanças 
públicas/privadas.

(D) doenças infecciosas intestinais associam-se com saúde/
qualidade de vida – doenças infecciosas respiratórias 
com ecossistemas – custo elevado de tratamento de água 
para garantir a sua potabilidade com finanças públicas/
privadas.

(E) doenças infecciosas intestinais associam-se com ecos-
sistemas – doenças infecciosas respiratórias com saúde/
qualidade de vida – custo elevado de tratamento de água 
para garantir a sua potabilidade com finanças públicas/
privadas.
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37. A conscientização ambiental, seja dos consumidores seja de 
clientes, aumenta as exigências à gestão ambiental nas empre-
sas. A identificação de aspectos, impactos e riscos ambien-
tais e sua devida avaliação são tarefas comuns de qualquer 
gerente/responsável pelo assunto, independentemente do 
sistema a ser implementado.

Considere as definições a seguir.

 I. Atividade voltada para o desenvolvimento de uma esti-
mativa, qualitativa ou quantitativa, do risco, baseada em 
técnicas estruturadas para promover a combinação das 
probabilidades de ocorrência e das consequências de um 
acidente ambiental.

 II. Processo que utiliza os resultados da análise de riscos para 
a tomada de decisão quanto ao gerenciamento dos riscos, 
por meio de critérios comparativos de riscos previamente 
estabelecidos. 

 III. É o elemento das atividades, produtos ou serviços da 
organização que pode interagir com o meio ambiente.

 IV. Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou 
benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades, 
produtos ou serviços de uma organização.

Os termos correspondentes às definições são, respectiva-
mente:

(A) Impacto Ambiental; Avaliação de Riscos; Aspecto Am-
biental; Análise de Riscos.

(B) Avaliação de Riscos; Impacto Ambiental; Análise de 
Riscos; Aspecto Ambiental.

(C) Análise de Riscos; Avaliação de Riscos; Aspecto Am-
biental; Impacto Ambiental.

(D) Análise de Riscos; Aspecto Ambiental; Impacto Ambien-
tal; Avaliação de Riscos.

(E) Aspecto Ambiental; Análise de Riscos; Avaliação de 
Riscos; Impacto Ambiental.

38. O Protocolo de Quioto, elaborado em 1997, estabeleceu 
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) com a 
finalidade de combater as mudanças climáticas. 

É correto afirmar que:

(A) o Brasil, como os Estados Unidos da América, não  
assinou o Protocolo, mas participa com projetos de forma 
voluntária.

(B) no Brasil, uma comissão de técnicos do Ministério do 
Meio Ambiente e do IBAMA representa a Autoridade 
Nacional Designada (AND), entidade que aprova e 
registra os projetos no âmbito de MDL.

(C) além do MDL, o Brasil também participa nos mecanis-
mos de flexibilização, como Comércio Internacional de 
Emissões (CIE) e Implementação Conjunta (IC).

(D) no Brasil, o Conselho Executivo (CE) do MDL numerou 
apenas os setores de agricultura e de gestão e tratamento 
de resíduos como elegíveis para projetos MDL.

(E) proteção de áreas de florestas ou desmatamento evitado 
não são projetos MDL e, portanto, não podem requerer 
RCEs (Reduções Certificadas de Emissões), títulos que 
são negociados através de bolsas de valores no mundo.

39. Mostram-se, esquematicamente, dois equipamentos para 
controle ambiental de emissões gasosas.

II

II

III III
a b

I

I

A figura a mostra um , a figura b, um . 
Simbolizando I, em ambos os casos, a entrada de ar impuro, 
então, II e III representam, em ambos os casos, a saída de 

 e a saída de , respectivamente. Colo-
cando a e b em série, o equipamento b deve ser montado 

 do a.

As lacunas devem ser preenchidas, correta e respectivamente, 
com

(A) ciclone … filtro de manga … ar puro … material parti-
culado … depois

(B) lavador de gases … ciclone … ar puro … material par-
ticulado … antes

(C) lavador de gases … ciclone … ar puro … material par-
ticulado … depois

(D) filtro de manga … ciclone … material particulado … ar 
puro … antes

(E) ciclone … lavador de gases … material particulado … 
ar puro … antes

40. Um tópico importante em relação aos Mecanismos de Desen-
volvimento Limpo (MDL) é a Produção mais Limpa 
(PmaisL), substituindo uma tecnologia chamada “fim do 
tubo” (em inglês ela é chamada end of pipe). 

Com base nessa assertativa, analise os itens a seguir.

 I. Proteção ambiental focada no cumprimento de exigências 
ambientais.

 II. Complexidade dos processos e os riscos ambientais au-
mentados.

 III. Os riscos de contaminação ou degradação ambiental são 
reduzidos.

 IV. Os problemas ambientais são resolvidos a partir de um 
ponto de vista tecnológico.

 V. A sustentabilidade  ambiental é parte integrante do design 
do produto e da engenharia de processo.

 VI. Os custos de produção são aumentados.

Refere(m)-se à PmaisL o(s) item(ns):

(A) V, apenas.

(B) III, V, apenas.

(C) III, IV e VI, apenas.

(D) III, V e VI, apenas.

(E) I, II, IV e VI, apenas.
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41. Um ribeirão foi enquadrado na classe 3 em termos de quali-
dade da água. É correto afirmar que a sua água, preponde-
rantemente, 

(A) serve para abastecimento doméstico após tratamento 
simplificado.

(B) serve para criação de espécies (aquicultura) destinadas 
para consumo humano.

(C) não serve para dessedentação de animais.

(D) serve para irrigação de hortaliças.

(E) serve para abastecimento doméstico após tratamento 
convencional.

42. Para determinar a qualidade de água usam-se uma série de 
parâmetros físicos, físico-químicos, químicos e biológicos. 
Em relação a esses parâmetros, pode-se afirmar que:

(A) a temperatura da água, não influindo na qualidade da 
água, não constitui um parâmetro de controle  para 
efluentes a serem lançados em corpos de água.

(B) a condutividade elétrica reflete a quantidade de subs-
tân cias dissociáveis na água, e valores superiores a  
140 uS/cm, em águas doces, são sempre um indício de 
uma poluição de fontes antropogênicas.

(C) a dureza da água mede-se em mg de CaCO3 por litro 
de água, e valores altos (acima de 150 mg CaCO3/L) 
necessitam de um tratamento antes de a água ser usada, 
por exemplo, em caldeiras industriais.

(D) o fósforo encontra-se na água nas formas de ortofosfato, 
polifosfato e fósforo orgânico; é essencial para o cresci-
mento de algas. Portanto, quanto maior o seu valor, me-
lhor será a qualidade da água em termos de preservação 
do equilíbrio natural das comunidades aquáticas.

(E) a demanda bioquímica de oxigênio (DBO) é a quantidade 
de oxigênio necessária à oxidação da matéria orgânica 
por ação de bactérias aeróbias. Portanto, quanto maior 
o seu valor, melhor será a qualidade da água em termos 
de preservação do equilíbrio natural das comunidades 
aquáticas.

43. São Paulo é o primeiro estado brasileiro a dispor de valores 
de referência de qualidade próprios para a avaliação dos graus 
de poluição do solo e das águas subterrâneas. A Companhia de 
Tecnologia e Saneamento Básico (Cetesb) do Estado de São 
Paulo, por meio de testes laboratoriais e pesquisas de campo, 
elaborou uma lista com critérios, valores e padrões orienta-
dores para a concentração de determinados metais pesados e 
substâncias orgânicas no solo e nas águas subterrâneas. 

Resumidamente, essa lista está dividida em

(A) valor de base de qualidade e valor de contaminação 
confirmada.

(B) valor de referência de qualidade, valor de prevenção e 
valor de intervenção.

(C) valor de referência de qualidade e valor de contaminação 
confirmada.

(D) valor de contaminação confirmada e valor de meta de 
recuperação.

(E) valor de contaminação confirmada e valor de intervenção.

44. Para o planejamento do sistema de limpeza urbana, deve ser 
considerado o teor de umidade dos resíduos sólidos porque 
ele é

(A) fundamental para se poder projetar as quantidades de 
resíduos a coletar e a dispor.

(B) determinante para a velocidade de decomposição da 
matéria orgânica no processo de compostagem.

(C) um indício para a possibilidade de aproveitamento das 
frações recicláveis para comercialização e da matéria 
orgânica para a produção de composto orgânico.

(D) o elemento básico para a determinação da taxa de coleta.

(E) importante para determinar o dimensionamento de veí-
culos coletores.

45. Sobre o gerenciamento de águas subterrâneas, está correta a 
seguinte afirmação.

(A) Uma das fontes de contaminação das águas subterrâneas, 
é o emprego de fertilizantes e agrotóxicos na agricultura.

(B) A zona saturada está situada entre os aquíferos confinado 
e livre.

(C) Aquíferos livres sempre alimentam os corpos de água 
superficial (rio, lago) e não o contrário.

(D) A recarga de aquíferos confinados ocorre sempre de 
forma direta pelas águas de chuva.

(E) O uso de águas subterrâneas é livre, pois a água é, con-
forme a legislação brasileira, um bem comum, e o seu 
uso não necessita então de outorga.

46. A biorremediação é um método bastante utilizado para a 
recuperação de áreas degradadas em casos bem distintos.  
È correto afirmar que:

(A) o método não deve ser aplicado em áreas de proteção 
ambiental.

(B) não é viável aplicar o método in situ, apenas ex situ.

(C) uma desvantagem do método consiste no fato de que 
substâncias perigosas serão acumuladas nos micro-
-organismos, que por sua vez precisam ser tratados 
adequadamente.

(D) para solos contaminados por chumbo (Pb), ainda não 
foram encontrados micro-organismos adequados.

(E) Pseudomonas, Proteus, Bacillus, Penicillium, Cunnin-
ghamella, por exemplo, são micro-organismos capazes de 
descontaminar solos poluídos por derivados de petróleo.
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47. Sobre a caracterização e recuperação de áreas degradadas, em 
especial do solo e da água subterrânea, pode-se afirmar que

(A) a sequência de atividades como escavação, remoção e 
tratamento/destinação final adequada é típica para um 
método de remediação in situ, como, por exemplo, o uso 
de barreiras reativas.

(B) o processo de recuperação de áreas degradadas consiste 
de três etapas, sendo elas a avaliação de risco, a reme-
diação e o monitoramento.

(C) o emprego de organismos geneticamente modificados  
na biorremediação de áreas contaminadas não está su-
jeito às restrições feitas pela Lei da Biossegurança (Lei  
n.º 11.105, de 2005), que se aplica apenas na agricultura.

(D) o deslocamento de uma pluma de contaminação no solo 
na zona saturada ocorre na direção vertical e horizontal, 
em função das condições de dispersão e da advecção. 

(E) o deslocamento de uma pluma de contaminação no solo 
na zona saturada ocorre, somente, na direção vertical.

48. Avalie as seguintes propostas de estrutura do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente (SISNAMA), classificando-as como  
(V) verdadeiras ou (F) falsas.

( ) O Conselho de Governo é órgão superior.
( )  O Conselho Nacional de Meio Ambiente é órgão con-

sultivo e deliberativo.
( )  O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis é órgão executor.
( )  O Conselho Nacional de Meio Ambiente é órgão  

superior.
( )  O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis é órgão central.

A classificação correta obtida,, de cima para baixo, é:

(A) V, V, V, F, F.

(B) F, V, F, V, V.

(C) V, F, F, V, V.

(D) F, F, V, V, V.

(E) V, V, V, V, F.

49. Considerando as atividades técnicas que devem ser desenvol-
vidas em um estudo de impacto ambiental (EIA) relativo à 
área de influência de um projeto de empreendimento poten-
cialmente poluidor, analise os itens a seguir. 

 I. Definição das medidas mitigadoras
 II. Análises dos impactos ambientais
 III. Diagnóstico ambiental
 IV. Análise da qualidade ambiental

Está correto o contido em

(A) III, apenas.

(B) I, II e III, apenas.

(C) II, III e IV, apenas.

(D) II e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

50. No Estado de São Paulo, conforme orientação da Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente, a avaliação da viabilidade  
ambiental de um empreendimento potencialmente causador 
de degradação do meio ambiente deve ser avaliada conforme:

 I. o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), apenas;
 II. o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), apenas;
 III. o Relatório Ambiental Preliminar (RAP); casualmente 

podem ser exigidos pelo órgão municipal ou estadual  
do meio ambiente, informações complementares, ou o 
EIA/RIMA, ou outros estudos ambientais.

Está correto o contido em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) III, apenas.

(D) I e III apenas.

(E) I, II e III.

51. Considerando os mecanismos econômicos de gestão ambien-
tal, distinguem-se os orientados para o controle, os orientados 
para o mercado e os orientados para o litígio.

Segundo economistas, é correto afirmar que

(A) a implementação das medidas econômicas pelo governo 
tem a vantagem, que não se aplica para atividades gover-
namentais, apenas para as da iniciativa privada.

(B) a criação de taxas e impostos ambientais é uma medida 
orientada para o litígio, cuja implementação pode ser 
imediata.

(C) a aplicação de sanções é uma medida orientada para o 
controle, com alta eficiência econômica.

(D) a criação de taxas e impostos ambientais é uma medida 
orientada, simultaneamente, para o controle e para o 
mercado, tendo, em geral, uma alta adesão, mas cuja 
implementação é demorada.

(E) a aplicação de sanções é uma medida orientada para 
o litígio, que gera receita fiscal, mas não implica em 
demoradas disputas judiciais.

52. Os economistas distinguem cinco características dos recursos 
naturais: entre os recursos renováveis os com uma “zona crí-
tica” para renovar-se (a) e os sem “zona crítica” (b), e entre 
os não renováveis os que são consumidos pelo uso (c), os 
que são tecnicamente recicláveis (d) e aqueles cujo estoque 
é afetado pela entropia e pelo custo (e). 

A classificação correta dos recursos

 I. água em aquífero;
 II. água doce superficial;
 III. gás natural.

segundo suas características, é: 

(A) I = b; II = b; III = c.

(B) I = a; II = b; III = c.

(C) I = a; II = d; III = d.

(D) I = b; II = b; III = e.

(E) I = a; II = a; III = c.
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53. Para a gestão de resíduos sólidos existem, de forma geral, as 
seguintes opções:

 I. Disposição final
 II. Reciclagem
 III. Reutilização
 IV. Tratamento
 V. Redução 
 VI. Não geração

Nesse contexto, a política ambiental e sustentável no Brasil 
estabeleceu, por exemplo, no Plano Nacional dos Resíduos 
Sólidos, a seguinte hierarquia (colocando a opção mais  
desejada em primeiro lugar):

(A) I, II, III, IV, V e VI.

(B) VI, V, II, III, I e IV.

(C) V, VI, II, III, I e IV.

(D) VI, V, IV, III, II e I. 

(E) VI, V, III, II, IV e I.

54. As normas da série ABNT NBR ISO 14000:2004 são, em 
termos de Sistemas de Gestão Ambiental, amplamente aplica-
das. Para garantir uma melhoria contínua, o sistema conta com 
um ciclo de 4 tópicos: dos itens elencados a seguir, escolha os 
4 que compõem esse ciclo e coloque-os na sequência correta.

 I. Reavaliar os objetivos.
 II. Planejar os programas de gestão ambiental.
 III. Implementar as ações.
 IV. Verificar os resultados.
 V. Relatar à alta administração.

A sequência correta obtida é:

(A) I, II, IV e V.

(B) III, IV, I e V.

(C) I, II, III e IV.

(D) III, II, I e IV.

(E) II, III, IV e I.

55. Analise as seguintes constatações em relação à Avaliação de 
Desempenho Ambiental (ADA).

 I. A ADA é apenas um método qualitativo, resultando em 
um escala de três atribuições: ruim, médio e bom.

 II. Existe uma norma (ABNT NBR ISO 14031:2004) para a 
aplicação de ADA, que tem por base critérios e parâmetros 
propostos pela própria empresa a ser avaliada.

 III. Uma empresa, adotando uma ADA, beneficia-se, em 
geral, de três formas: benefício para a empresa, para o 
processo produtivo e para o produto.

 IV. Indicadores usados para uma ADA podem ser divididos 
(como no caso da ISO 14031) em duas categorias: indica-
dores de condição ambiental e indicadores de desempenho 
gerencial/ operacional (= indicadores de desempenho 
ambiental)

Está correto o contido em

(A) II, III e IV, apenas.

(B) II e IV, apenas.

(C) I, II e III, apenas.

(D) I, II, III e IV.

(E) I, apenas.

56. Em relação aos sistemas de gestão ambiental, conforme norma 
ABNT NBR ISO 14001:2004, e de saúde e segurança ocupa-
cional, por exemplo, conforme norma OHSAS 18001, sabe-se 
que existe um grande paralelismo na estrutura dessas normas.

Avalie as seguintes constatações.

 I. A responsabilidade de implementação e operação é, em 
ambos os casos, da alta direção.

 II. As exigências em relação aos registros e à documentação 
são comparáveis.

 III. Os objetivos específicos entre os dois sistemas divergem.
 IV. Ambos os sistemas contêm um capítulo sobre monitora-

mento e medição de desempenho.
 V. Somente a norma ISO 14001 contém um capítulo sobre 

a investigação de não conformidades e ações de correção 
e prevenção.

 VI. Somente a OHSAS 18001 contém um capítulo sobre 
competência, treinamento e consciência.

Está correto o contido em

(A) II, III e IV, apenas.

(B) V, apenas.

(C) III e IV, apenas.

(D) I, II, III e IV, apenas.

(E) II, III, IV e VI, apenas.
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57. O zoneamento econômico-ecológico (ZEE) é um instrumento 
importante para o planejamento ambiental, territorial e urba-
nístico e para a determinação da vocação e do uso do solo.

É correto afirmar que

(A) O ZEE, embora regulamentado em nível federal, ainda 
não foi regulamentado no Estado de São Paulo.

(B) Segundo a regulamentação federal, o ZEE deve ser ela-
borado por biólogos habilitados.

(C) O processo de elaboração e implementação do ZEE 
deveria contar com ampla participação democrática, 
compartilhando suas ações e responsabilidades entre os 
diferentes níveis da administração pública e da sociedade 
civil.

(D) O ZEE é um instrumento da política nacional e estadual 
de meio ambiente e deve ser elaborado pelos empreen-
dedores no âmbito do licenciamento ambiental.

(E) O resultado da elaboração de ZEE regional é a deter-
minação de áreas de proteção ambiental (APA) e áreas 
de proteção permanente (APP) com total restrição a 
atividades econômicas.

58. Desde os anos noventa do século 20, na sociologia ambiental, 
têm sido priorizadas cinco diferentes áreas de estudo:

 I. Atitudes e valores
 II. Movimentos ecológicos
 III. Riscos tecnológicos
 IV. Política Ambiental
 V. Desenvolvimento

Pode-se afirmar que o seguinte objeto específico:

(A) “estudo dos fatores sociais correlacionados à adesão a 
comportamentos ambientais desejáveis” enquadra-se na 
área I.

(B) “estudo da base social e da composição dos grupos  
ambientalistas” enquadra-se na área IV.

(C) “valores e percepção de riscos ambientais” enquadra-se 
na área III.

(D) “críticas ao modelo de desenvolvimento econômico 
vigente” enquadra-se na área II.

(E) “avaliação da eficiência de sanções na melhoria da quali-
dade de vida” enquadra-se na área V.

59. A CETESB propôs a seguinte fórmula para calcular o valor 
de multa em caso de derramamento de óleo (por exemplo por 
navios na área portuária): 

valor (em US$) = k .10 4,5+X

onde k = fator de reincidência (que aumentará infinitamen-
te a partir de 2 em progressão geométrica com a razão 2, 
toda vez que essa mesma fonte ocasionar novo acidente no 
litoral do Estado de São Paulo) e X representa a somatória 
dos diversos pesos atribuídos de acordo com a gravidade do 
evento, como volume derramado, grau da vulnerabilidade da 
área atingida etc.

O valor de uma multa em US$, a ser aplicada a um navio que 
causou, em segunda reincidência, um vazamento de petróleo, 
sendo o valor da somatória X calculado em 1,5, é de

(A) 2.000.000,00.

(B) 4.000.000,00.

(C) 8.000.000,00.

(D) 400.000,00.

(E) 800.000,00.

60. A respeito das normas da série ISO 14000/2004, na sua forma 
brasileira denominada ABNT NBR ISO 14000:2004, é correto 
afirmar que 

(A) elas têm, no Brasil, força de lei.

(B) para poder ser certificado na norma (precisamente na 
ISO 14001) exige-se, como pré-requisito, a certificação 
da série de outras normas como por exemplo a ISO 9000.

(C) uma das exigências para alcançar a certificação na nor-
ma (precisamente na ISO 14001) é o compromisso da 
organização com a melhoria contínua de seu desempenho 
ambiental.

(D) a certificação de uma organização na norma (preci-
samente na ISO 14001) estende-se automaticamente 
aos seus produtos, que podem ter, no rótulo a inscrição 
“ambientalmente correto” conforme instruído na ISO 
14024.

(E) a série das normas ISO 14000 inclui a norma ISO 14040, 
sobre especificações técnicas de produtos.






