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ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
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CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Estou sempre alegre - essa é a maneira de resolver os problemas da vida.”
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

1.

Este Caderno de Questões contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2.

Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento,
cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas
reclamações posteriores.

3.

Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde corretamente a cada
uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção eletrônica. O
preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do
candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas, por erro do candidato.

4.

Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,
o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de
uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença
do coordenador local.

6.

Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo
início, sem levar este Caderno de Questões.

7.

Você só poderá levar este Caderno de Questões caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8.

Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste Caderno de Questões e no
Cartão de Respostas. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9.

Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário
de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de
Respostas.
11.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça
seus pertences.

12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no
Cronograma.

BOA PROVA!

Nada. Migalhas humanas soterradas por maldade e
frieza, como num terremoto ou tsunami somos
soterrados pela lama, pelos destroços, pelas águas.
Resta filosofar um pouco: de que vale a vida,
quanto vale a minha, e como a usamos, se é que
pensamos nisso? Pensar pode ser meio chato, e
ainda por cima traz alguma inquietação. A natureza
poderosa, encantadora e cruel também somos nós:
que a gente não fique do lado dos animais
assassinos, como a orca, que depois de matar três
pessoas continua, como foi anunciado, “fazendo
parte do time”, no parque americano.
Antes de usar um adesivo “salve as baleias”,
eu quero um adesivo “salve as pessoas, que são
parte da natureza”. (LUFT, Lya. Revista Veja, 17/03/2010.)

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.
Quando a natureza mata
Menina do interior, tive a natureza como
presença enorme em torno da casa e por toda a
pequena cidade: paisagem, abrigo, fascinação,
surpresa, escola de permanência e também de
transitoriedade. Mantive um laço estreito com esse
universo, e quando posso durmo de janelas e cortinas
abertas, para sentir a respiração do mundo. Porém,
cedo também aprendi que a mãe natureza pode ser
cruel. Granizo perfurando folhas e arrasando a horta,
geada castigando flores, raios matando gente. De
longe ouvia falar em terremoto, quando o vasto
mundo ainda era distante. Agora que o mundo ficou
minúsculo, porque o Haiti arrasado, o Chile destruído
e a Europa nevada estão ao alcance do meu dedo no
computador ou no controle da televisão, a velha mãe
se manifesta em estertores que podem ser apenas
normais (o clima da Terra sempre mudou, às vezes
radicalmente, antes de virmos povoar este planeta),
mas também podem ser rosnados de protesto, “ei, o
que estão fazendo comigo essas pequenas cracas
que se instalaram na minha pele?
Mas a natureza não mata apenas com
enchentes, deslizamentos, terremotos e tsunamis.
Mata pela mão dos humanos, o que pode parecer um
fato em escala menor, mas é bem mais preocupante.
Homens, mulheres e meninos-bomba quase
diariamente explodem levando consigo dezenas de
vidas inocentes [...]. Assaltantes explodem bancos
em cidades do interior antes tranquilas. Criminosos
sequestram casais ou famílias inteiras e os
submetem aos maiores vexames. Como está virando
costume, a gente agradece por escapar com vida.
[...]
A natureza, da qual fazemos parte, mata com
muito mais crueldade através de nós do que através
do clima ou de movimentos da terra, e de maneira
bem mais assustadora: pois nós pensamos enquanto
prejudicamos o nosso semelhante. Temos a intenção
de atormentar, torturar, matar, mesmo que em vários
casos seja uma consciência em delírio – estamos tão
drogados que achamos graça de tudo. Mas somos
responsáveis por nos termos drogado.
De modo que, como me dizia um amigo, o ser
humano não tem jeito, não. Ou: esse é o nosso jeito, a
nossa parte da natureza. De um lado os cuidadores,
que vão de pais e mães até médicos e enfermeiras;
do outro lado, os destruidores, que são os bandidos,
mas também (que tristeza) eventualmente pais e
parentes. E contra eles, tanto ou mais do que contra a
natureza não humana, somos impotentes. O que faz
a criança diante do abandono materno? [...]. O que
fazem passageiros de um ônibus, pacíficos e
cansados, diante do terror imposto por bandidos?

Questão 01
Ao desenvolver suas ideias, a autora mostra-se
segura de que:
A) as catástrofes climáticas são consequências das
constantes intervenções do homem na natureza.
B) a natureza humana faz mais vítimas entre os
próprios seres humanos do que a chamada mãe
natureza.
C) a morte causada por um semelhante é mais grave,
porque o ser humano é dotado da capacidade de
pensar.
D) o ser humano não tem jeito, pois as pessoas têm
um lado negativo que se sobrepõe ao positivo.
E) a preservação de animais, como as baleias, deve
ter prioridade para que a vida no planeta possa
continuar.

Questão 02
Em: “De longe ouvia falar em terremoto, QUANDO O
VASTO MUNDO AINDA ERA DISTANTE.”, a oração
destacada marca o tempo da principal,
contrapondo-se, semanticamente, à atual:
A) facilidade de intercâmbio bélico e cultural.
B) desenvolvimento da tecnologia que levou à
globalização.
C) melhoria dos meios de transporte convencionais.
D) desenvolvimento das pequenas cidades do
interior.
E) proximidade das hecatombes no Haiti e no Chile.
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Questão 03

Questão 07
Assinale o trecho do texto em que foi empregada a
linguagem denotativa.

A palavra destacada no trecho “[...] pelos
DESTROÇOS, pelas águas.” é pronunciada com O
tônico fechado no singular e O tônico aberto no plural.
Assinale a única opção em que esse fenômeno NÃO
ocorre.
A)
B)
C)
D)
E)

A) “Mantive um laço estreito com esse universo [...]”
B) “[...] durmo de janelas e cortinas abertas, para
sentir a respiração do mundo.”
C) “Assaltantes explodem bancos em cidades do
interior antes tranquilas.”
D) “Migalhas humanas soterradas por maldade e
frieza [...]”
E) “[...] a velha mãe se manifesta em estertores que
podem ser apenas normais [...]”

esforço
socorro
forno
posto
bolso

Questão 04

Questão 08
A forma verbal de VOZ ATIVA correspondente à
forma de voz passiva destacada em “[...] que depois
de matar três pessoas continua, como FOI
ANUNCIADO, 'fazendo parte do time', no parque
americano.” é:

Em: “COMO ESTÁ VIRANDO COSTUME, a gente
agradece por escapar com vida.”, a oração destacada
expressa ideia de:
A)
B)
C)
D)
E)

conformidade.
concessão.
consequência.
condição.
causa.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 05

Questão 09

Qual a função sintática que exerce o termo destacado
na frase: “O que fazem passageiros de um ônibus,
PACÍFICOS E CANSADOS, diante do terror imposto
por bandidos?” ?
A)
B)
C)
D)
E)

A oração reduzida destacada em: “Homens,
mulheres e meninos-bomba quase diariamente
explodem LEVANDO CONSIGO DEZENAS DE
VIDAS INOCENTES [...]” corresponde à
desenvolvida em:

Adjunto adnominal
Adjunto adverbial
Sujeito composto
Predicativo
Objeto direto

A) ... e levam consigo dezenas de vidas inocentes.
B) ... quando levam consigo dezenas de vidas
inocentes.
C) ... já que levam consigo dezenas de vidas
inocentes.
D) ... contanto que levem consigo dezenas de vidas
inocentes.
E) ... conforme levam consigo dezenas de vidas
inocentes.

Questão 06
Assinale a opção em que o prefixo da palavra tem
sentido DIFERENTE da destacada em: “[...] contra a
natureza não humana, somos IMPOTENTES”.
A)
B)
C)
D)
E)

anunciara.
anuncia-se.
anunciarão.
anunciou-se.
anunciaram.

Questão 10

importação.
anormal.
infeliz.
ilegal.
imperfeito.

O uso dos parênteses no primeiro parágrafo do texto
se justifica por:
A)
B)
C)
D)
E)
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separar indicação bibliográfica.
realçar uma expressão.
separar oração subordinada.
separar um comentário.
anunciar uma enumeração.
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Leia o trecho abaixo, publicado no Estadão, em 24 de
fevereiro de 2010, antes de responder às questões
seguintes.

Questão 11
Assinale a opção que apresenta, correta e
respectivamente, a classe gramatical das palavras
destacadas no trecho abaixo.

Orca mata treinadora em parque aquático da
Flórida
Animal já havia causado dois acidentes
anteriormente; treinadora era uma das mais
experientes do SeaWorld

“Resta filosofar um pouco: de que vale A vida,
quanto vale a minha, e como A usamos, SE é que
pensamos nisso? Pensar pode ser meio chato, e
ainda por cima traz ALGUMA INQUIETAÇÃO.”
A) artigo – preposição – preposição – pronome
adjetivo
B) artigo – pronome – conjunção – pronome
substantivo
C) preposição – artigo – conjunção – adjetivo
substantivo
D) artigo – artigo – conjunção – adjetivo – adjetivo
E) preposição – artigo – preposição – advérbio
adjetivo

Uma orca matou uma treinadora do parque
SeaWorld, em Orlando, na Flórida nesta quarta-feira,
24, durante o início de uma apresentação, em frente a
um público horrorizado. A audiência foi rapidamente
retirada do estádio, e o parque foi fechado. Esta foi a
terceira vez que o animal se envolveu na morte de
uma pessoa.

–
–
–
–

Questão 14
O adjetivo EXPERIENTES foi empregado no grau:

Questão 12

A)
B)
C)
D)
E)

Qual das opções abaixo está de acordo com a norma
culta da língua no que diz respeito à concordância
verbal?
A) Desapareceu na semana passada todas as
provas que incriminavam o animal.
B) Eram meio-dia quando o rapaz entrou no recinto.
C) Mais de um animal estavam envolvidos no
acidente.
D) Fomos nós quem fez a declaração.
E) Comemorou-se os dois aniversários no mesmo
dia.

superlativo relativo de superioridade.
comparativo de superioridade.
superlativo absoluto sintético.
superlativo absoluto analítico.
comparativo de igualdade.

Questão 15
A forma verbal composta HAVIA CAUSADO
corresponde à simples:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 13
Assinale a única opção que completa, correta e
respectivamente, as lacunas da frase abaixo.

causava.
causara.
causou.
causa.
causasse.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Questão 16
Daqui ____ alguns dias, sai ____ nova lei de
proteção ambiental, confirmando o que foi dito pelo
presidente ___ algumas semanas.
A)
B)
C)
D)
E)

Segundo a Constituição Federal, no que tange aos
Direitos e Garantias Fundamentais, é correto afirmar:
A) Os trabalhadores urbanos e rurais possuem
direito ao seguro-desemprego, em caso de
desemprego voluntário.
B) Os trabalhadores rurais não possuem direito a
piso salarial proporcional à extensão e à
complexidade do trabalho.
C) É vedada a irredutibilidade do salário.
D) Os trabalhadores urbanos e rurais possuem
direito à garantia de salário, nunca inferior ao
mínimo, para os que percebem remuneração
variável.
E) Os trabalhadores urbanos e rurais possuem
direito à proteção do salário na forma da lei, não
constituindo crime sua retenção dolosa.

há – a – à
há – à – a
a – a – há
à – a – há
à–à–a
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Questão 17

Questão 20

Assinale a alternativa correta.

Assinale a alternativa correta.

A) A soberania popular será exercida pelo sufrágio
universal e pelo voto indireto e secreto, com valor
proporcional à renda do indivíduo.
B) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos
para os maiores de dezoito anos.
C) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios
para os analfabetos.
D) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios
para os maiores de setenta anos.
E) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos
para os maiores de dezesseis e menores de
dezoito anos.

A) É vedado ao Prefeito representar o município em
juízo e fora dele.
B) Compete ao Prefeito municipal fazer publicar os
atos oficiais.
C) É vedado ao Prefeito nomear e exonerar os
Secretários Municipais.
D) É defeso ao Prefeito vetar, no todo ou em parte, os
projetos de leis aprovados pela Câmara.
E) É vedado ao Prefeito prover os cargos públicos e
expedir os demais atos referentes à situação
funcional dos servidores.

INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 18
Segundo a Lei Orgânica municipal de Sooretama, é
correto afirmar:

Questão 21
Analise as seguintes sentenças em relação ao MS
Word 2003.

A) A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante
proposta do Prefeito municipal.
B) A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante
proposta da metade, no mínimo, dos membros da
Câmara Municipal.
C) A Lei Orgânica não poderá ser emendada
mediante proposta de iniciativa popular.
D) A matéria, constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada, pode ser
objeto de nova proposta.
E) A Lei Orgânica poderá ser emendada na vigência
de estado de sítio.

I. A barra de título indica o arquivo que está sendo
utilizado pelo usuário.
II. Podemos criar cabeçalhos e rodapés diferentes
para a primeira página, ou, no caso da impressão
frente e verso, para páginas pares e ímpares.
III. O recurso capitulação tem a função de formatar o
texto automaticamente.
Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 19
“A iniciativa de leis que disponham sobre a fixação ou
modificação do efetivo da Guarda Municipal.”,
segundo a Lei Orgânica municipal de Sooretama, é
atribuição que compete:
A)
B)
C)
D)

ao Prefeito e Vereadores, concorrentemente.
exclusivamente à Mesa da Câmara Municipal.
ao Chefe do Poder Executivo municipal.
exclusivamente ao Tribunal de Contas do
Município.
E) exclusivamente aos Vereadores.

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas I e II.
Apenas I e III.

Questão 22
No texto digitado no MS Word 2003, quando há
necessidade de ajustar o alinhamento do texto,
deve-se selecionar a distância entre as linhas e
determinar um recuo diferente em parte do
documento, recorrendo à:
A)
B)
C)
D)
E)
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formatação de fonte.
configuração de página.
formatação de parágrafo.
tabulação.
verificação ortográfica.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 23
No MS Excel 2003, financeira, estatística e lógica,
são:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 26
A Resolução CONAMA nº 01, de 23 de janeiro de
1986, dispõe sobre os critérios básicos e as diretrizes
gerais para uso e implementação da Avaliação de
Impacto Ambiental como um dos instrumentos da
Política Nacional do Meio Ambiente. Sobre esta
Resolução, avalie as sentenças a seguir:

nomes de funções.
categorias de funções.
tipos de gráficos.
operadores de função.
estilos.

I. O diagnóstico ambiental da área de influência do
projeto prevê uma completa descrição e análise
dos recursos ambientais e suas interações, antes
da implantação do projeto.
II. Os estudos de impacto ambiental devem
apresentar de forma mínima as seguintes
atividades técnicas: diagnóstico ambiental,
análise dos impactos ambientais e definição das
medidas mitigadoras.
III. Na análise dos impactos ambientais, os impactos
considerados são apenas os de caráter negativo,
por serem efetivamente os que contribuirão com a
avaliação de viabilidade ambiental do
empreendimento.

Questão 24
Na segurança da informação, são dicas (boas
práticas) em relação ao uso de senhas, EXCETO:
A) utilizar, pelo menos, 10 caracteres.
B) mesclar letras minúsculas e maiúsculas,
números, espaços, pontuação e outros símbolos.
C) evitar usar palavras reais que estejam contidas
em dicionário.
D) evitar utilizar informações pessoais tais como
nome de filhos, datas de nascimento, entre
outras.
E) manter a senha anotada em algum lugar de fácil
acesso evitando memorizá-la.

Assinale a única alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 25
Das extensões de arquivos a seguir, assinale aquela
que representa um arquivo NÃO compatível para o
plano de fundo (antigo papel de parede) do Windows
XP.
A)
B)
C)
D)
E)

Somente a II está correta.
Somente a I está correta.
Somente I e II estão corretas.
Somente I e III estão corretas.
I, II e III estão corretas.

Questão 27

pdf
bmp
jpg
gif
html

Sobre as licenças ambientais expedidas pelo poder
público no exercício de sua competência e descritas
na Resolução nº 237 de 1997, pode-se afirmar:
A) A licença prévia é concedida na fase anterior à
operação do empreendimento ou atividade e
possui um prazo de validade de no máximo
5 anos.
B) A licença de instalação autoriza a instalação do
empreendimento ou atividade e possui um prazo
de validade de no máximo 5 anos.
C) As licenças prévia e de instalação poderão ter os
prazos de validade prorrogados, desde que não
ultrapassem os prazos máximos de 6 e 5 anos,
respectivamente.
D) Dentre as três licenças, a de operação é a única
que apresenta um prazo de validade máximo e
mínimo, de 10 e 4 anos, respectivamente.
E) A licença de operação autoriza a operação da
atividade ou empreendimento e possui um prazo
de validade de, no máximo, 6 anos.
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Questão 30

Questão 28

A alta direção de uma importante empresa situada no
município de Sooretama decidiu que implantará seu
Sistema de Gestão Ambiental (SGA), a partir do
2º semestre de 2012. Com relação às possíveis
razões para essa mudança na política empresarial
dessa fábrica pode-se afirmar que, EXCETO:

Para melhoria da saúde de seus moradores, uma
comunidade rural com poucas moradias esparsas,
distantes umas das outras, precisa dar uma solução
para seus excretas, incluindo sua disposição final
adequada. Sabendo se tratar de uma área
completamente plana, pode-se afirmar que a melhor
solução a ser adotada é:

A) dessa forma a empresa passará a dispor da
Licença Ambiental necessária ao seu
funcionamento e não será mais multada pelo
órgão ambiental local.
B) poderá competir de forma mais eficaz no mercado
externo e através de benchmarking.
C) utilizará essa mudança de comportamento como
um incentivo à produtividade e redução de
desperdícios.
D) será capaz de melhor identificar gargalos e
implantar melhorias operacionais no processo
produtivo.
E) passará a contar com maior apoio por parte de
seus colaboradores e stakeholders, podendo
ainda se aproveitar do “marketing verde”.

A) construir uma rede do sistema separador
absoluto e recalcar os esgotos para uma estação
de tratamento secundário, desaguando o efluente
tratado em uma lagoa próxima.
B) construir um tanque séptico para cada residência
e tratar os efluentes em um filtro biológico, antes
do deságue no córrego local.
C) interligar os efluentes sanitários à rede de
drenagem de águas pluviais e através de diluições
sucessivas encaminhá-los ao corpo receptor mais
próximo.
D) construir fossas e rebaixar o nível do lençol
freático para que não haja contaminação do
mesmo.
E) utilizar caminhões limpa-fossas e levar os
esgotos até o aterro sanitário da sede do
município.

Questão 31

Questão 29

As recentes discussões sobre as propostas no
Código Florestal demonstram que não existe um
consenso da sociedade brasileira em relação ao
tema. Ainda no que se refere a essa polêmica
questão, pode-se afirmar que, EXCETO:

Em um corpo hídrico próximo a uma fábrica foi
constado, após os primeiros de início de seu
funcionamento, que algumas espécies da biota
aquática como peixes e jacarés atingiam tamanhos
maiores e em idades mais precoces. No entanto,
decorridos alguns anos, muitos desses indivíduos
passaram a morrer de uma causa não aparente. Esse
impacto pode ser associado a uma fonte de poluição
do tipo:
A)
B)
C)
D)
E)

A) a diminuição das faixas mínimas exigidas de mata
ciliar aumentarão as áreas cultiváveis embora
possa causar problemas como erosão e menor
disponibilidade hídrica.
B) de acordo com as entidades ambientalistas, a
anistia ao desmatamento e à necessidade de
recuperação das áreas degradadas anteriores a
2008 incentivara o desmatamento e a
impunidade.
C) com o uso sustentável das Reservas Legais,
haverá prejuízos à biodiversidade e ao modo de
vida tradicional de populações locais.
D) os defensores do Código em vigor afirmam que a
área cultivada no Brasil poderá ser praticamente
dobrada sem necessidade de se expandir a
fronteira agrícola.
E) com as alterações no Código Florestal, há um
risco potencial de serem lançadas na atmosfera
bilhões de toneladas de carbono acumuladas em
diversos tipos de vegetação nativa.

bacteriológica.
química.
orgânica.
térmica.
atmosférica.
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Questão 33

Questão 32

Um Sistema de Informação Geográfica (SIG) difere
dos demais sistemas, pela sua capacidade de
estabelecer relações espaciais entre elementos
gráficos. É o sistema mais adequado para análise
espacial de dados geográficos. Nesse sentido
analise as afirmativas:

De acordo com a natureza e a severidade da
degradação ambiental, bem como do esforço
necessário para a reversão deste estado, podem ser
consideradas algumas intervenções. Nesse sentido
associe as sentenças:
I. Restauração
II. Reabilitação
III. Redefinição ou redestinação

I. Os mapas são abstrações gráficas nas quais
linhas, sombras e símbolos são usados para
representar as localizações de objetos do mundo
real.
II. Internamente, um SIG representa os pontos,
linhas e áreas como conjunto de pares de
coordenadas (X,Y) ou (LONG/LAT).
III. Um formato de armazenamento interno em uso
pelos SIGs é o formato vetorial ou raster.
IV. Em uma imagem obtida por satélite, quanto mais
alta a reflectância menor será o valor do pixel.
V. No formato matricial, tem-se uma matriz de
células, às quais estão associados valores que
permitem reconhecer os objetos sob a forma de
imagem digital.

( )retorno completo da área degradada às condições
existentes antes da degradação, ou a um estado
intermediário estável. Neste caso, a recuperação
se opera de forma natural (resiliência), uma vez
eliminados os fatores de degradação.
( )retorno da área degradada a um estado
intermediário da condição original, havendo a
necessidade de uma intervenção antrópica.
( )r e c u p e r a ç ã o d a á r e a c o m v i s t a s a o
uso/destinação
da situação pré-existente,
havendo a necessidade de uma forte intervenção
antrópica.

Assinale a única alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a sequência correta.
A)
B)
C)
D)
E)

I – II – III
II – I – III
I – III – II
III – I – II
II – III – I

Somente I, II, IV estão corretas.
Somente II, III, V estão corretas.
Somente I, II, V estão corretas.
Somente I, III, IV e V estão corretas.
I, II, III, IV e V estão corretas.

Questão 34
Entende-se por bacia hidrográfica toda a área de
captação natural da água da chuva que escoa
superficialmente para um corpo de água ou seu
contribuinte. Nesse sentido, assinale a única
alternativa correta.
A) A área da bacia pode ser medida por meio de um
instrumento denominado paquímetro ou
utilizando representações digitais da bacia em
CAD ou em Sistemas de Informação Geográfica.
B) O divisor de águas intercepta a rede de drenagem
em apenas um ponto, que corresponde ao
exutório da bacia.
C) Tempo de recorrência é o tempo que uma gota de
chuva que atinge a região mais remota da bacia
leva para atingir o exutório.
D) O comprimento da drenagem secundário é uma
característica fundamental da bacia hidrográfica
porque está relacionado ao tempo de viagem da
água ao longo de todo o sistema.
E) O tempo de concentração de uma bacia aumenta
com o aumento da declividade.
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Questão 38

Questão 35

A lei que disciplina no Estado do Espírito Santo
quanto ao uso, a produção, o consumo, o comércio, o
armazenamento e o transporte interno, dos
agrotóxicos, seus componentes e afins, atesta que:

Sobre o ciclo hidrológico é correto afirmar, EXCETO:
A) O termo hidrosfera refere-se a toda água doce
mundo.
B) O ciclo hidrológico é fechado se considerado em
escala global.
C) As propriedades físicas e químicas da água são
bastante incomuns e estas características
condicionam seu comportamento no meio
ambiente.
D) A existência da água na Terra em todas as três
fases (vapor, líquido e sólido) é um dos aspectos
que torna o planeta único.
E) A água precipitada que está escoando em um rio
pode evaporar, condensar e novamente precipitar
antes de retornar ao oceano.

A) fica proibido o fracionamento, a reembalagem e
o reaproveitamento de produtos agrotóxicos, seus
componentes e afins, para fins de
comercialização, indiferente de estar sendo
realizado nos estabelecimentos produtores dos
mesmos.
B) armazenar ou estocar agrotóxicos provenientes
de outras unidades da Federação só é possível
quando provisoriamente, nunca de forma
definitiva.
C) a inutilização dos agrotóxicos, seus componentes
e afins, será fiscalizada e regulamentada pela
Secretaria de Estado da Saúde – SESA.
D) compete ao Instituto de Defesa Agropecuária e
Florestal do Espírito Santo – IDAF, o
monitoramento dos níveis de resíduos de
agrotóxicos nos produtos de origem vegetal e a
fiscalização da produção de agrotóxicos, seus
componentes e afins.
E) a Comissão Estadual de Controle de Agrotóxicos
tem caráter consultivo e deliberativo.

Questão 36
Com relação ao instrumento de Análise de Impacto
Ambiental (AIA), que é previsto na Política Nacional
do Meio Ambiente, é correto afirmar que entre suas
prerrogativas se encontra:
A) o controle das alterações dos processos
geradores dos impactos.
B) as mudanças em determinados aspectos do
empreendimento em analise.
C) a recuperação de áreas degradadas pelos
impactos ambientais.
D) o estabelecimento de sistemas para aumento da
segurança e redução de riscos de acidentes.
E) a identificação e previsão das alterações nos
processos naturais advindas da implantação do
projeto.

Questão 39
De acordo com a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, no que concerne as formas de destinação ou
disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos, é
correto afirmar:
I. É proibido o seu lançamento em praias, no mar ou
em quaisquer corpos hídricos.
II. É proibido o seu lançamento in natura a céu
aberto, excetuados os resíduos de mineração.
III. A queima de resíduos a céu aberto pode ser
realizada, quando decretada emergência
sanitária, desde que autorizada e acompanhada
pelos órgãos competentes.
IV. As bacias de decantação de resíduos ou rejeitos
industriais ou de mineração, assegurada a devida
impermeabilização, podem ser consideradas
corpos hídricos.

Questão 37
Processo sistemático e documentado de verificação,
executado para obter e avaliar, de forma objetiva,
evidências que determinem se as atividades,
eventos, sistemas de gestão e condições ambientais
especificados ou as informações relacionadas a
estes estão em conformidade com os critérios
estabelecidos na Resolução nº 306, de 5 de julho de
2002, e para comunicar os resultados desse
processo.
Essa definição refere-se à(ao):
A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a única alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Estudo de Impactos Ambientais (EIA).
Relatório de Impactos Ambientais (RIMA).
Auditoria Ambiental.
Sistema de Gestão Ambiental.
Relatório de Controle Ambiental (RCA).
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Somente I e II estão corretas.
Somente I e III estão corretas.
Somente II, III e IV estão corretas.
Somente I, II e III estão corretas.
I, II, III e IV estão corretas.
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Questão 40
Considerando a necessidade de se instituir
estratégias para o controle, preservação e
recuperação da qualidade do ar, o Programa
Nacional de Controle da Qualidade do Ar – PRONAR,
estabelece:
A) Existem três tipos de padrões de qualidade do ar:
os primários, os secundários e os terciários.
B) Para a implementação de uma política de não
deterioração significativa da qualidade do ar em
todo o território nacional, suas áreas serão
enquadradas em cinco classes, de acordo com
os usos.
C) Compete ao IBAMA o gerenciamento do
PRONAR.
D) Compete ao ICMBio o apoio na formulação dos
programas de controle, avaliação e inventário que
instrumentalizam o PRONAR.
E) Os limites máximos de emissão são os maiores
problemas encontrados pelo PRONAR.

10

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

