
CARGO: FISCAL DE MEIO AMBIENTE

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.”

M04 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

MANHÃ

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

2. Ao receber o material, verifique no 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 a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- 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 .

- 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, .

7. Você só poderá levar este 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 e no

. 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

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Muitos de nós passamos pela experiência de
termos anotado um poema porque fomos atingidos
emocionalmente por ele, ou seja, sentimos uma
espécie de atração tão forte que nos levou à tarefa de
lê-lo e copiá-lo (e quem sabe usá-lo numa cartinha de
amor à namorada).

Em outras palavras, o que há de misterioso
num poema a ponto de exclamarmos, admirados:
“Que belo!”, “Que obra-prima!”, “Quanta poesia existe
nesse poema!”, “Gostaria de ter escrito isso antes!”?

A resposta converge para a magia do poema
em si, no qual a palavra é a chave que desvenda a
essência imaterial do ato da criação. A resposta está
na magia – portanto, precisamos nos constituir como
mágicos para entrar nesse mundo de criatividade e
encantamento, por meio do qual atingimos
dimensões que nos levam a revitalizar sentimentos, a
exercitar plenamente a sensibilidade, a desengessar
a espontaneidade artística, a recriar realidades, a
reanimar sentidos, a tecer novas significações e
ressignificar outras, enfim, tudo isso nos leva a
sermos.

Se somos é porque, na essência, somos
também poetas, somos criadores, e na leitura do
poema nos vemos, nos recriamos, nos revelamos,
numa revelação de sentimentos e idealizações, numa
expressão de cognosc ib i l idade, ao nos
expressarmos por associações imagéticas num
universo de imaginabilidade cujo limite é infinitizar-se.
“Um poema não deve significar. Mas ser” – sentencia
o poeta norte-americanoArchibald Macleish.

Precisamos submergir o cotidiano de magia, a
começar pelas nossas salas de aula. A poesia está
em toda parte e pode ser retirada das coisas, como
ilustra o de Oswald deAndrade:

“Há poesia
na flor
na dor
no beija-flor
no elevador.”

A matéria-prima está onde os olhos do poeta
estão. Pois o olhar do poeta é o vetor do poema.
Assim, tornemo-nos mágicos, tornemo-nos poetas,
leiamos poemas, façamos poemas, pois “qualquer
hora é hora de fazer um poema”, como queria a
escritora norte-americana Gertrude Stein.

A Magia dos Poemas

Poema

(SIMKA, Sérgio. In: http://www.portaldafamilia.org/artigos/
artigo353.shtml. acesso 13/12/2011)

Vocabulário:
cognoscibilidade: qualidade de ser cognoscível, que se pode
conhecer.

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

De acordo com o sentido global do texto, a magia de
um poema está, principalmente:

A) no leitor que se emociona com o poema.
B) na palavra em si que desvenda o ato de criação.
C) na técnica de usar as palavras corretamente.
D) na carta de amor dos amantes enamorados.
E) na leitura de poemas de poetas já consagrados.

Questão 01

No primeiro parágrafo, a expressão OU SEJA
introduz, em relação ao termo anterior, uma:

A) retificação.
B) enumeração.
C) explicação.
D) consequência.
E) oposição.

Questão 02

No trecho “Assim, tornemo-nos mágicos,
tornemo-nos poetas, (...)”, o pronome oblíquo átono
NOS está enclítico. Assinale a opção em que o
pronome oblíquo átono entre parênteses, de acordo
com a norma culta da língua, também deve estar,
obrigatoriamente, enclítico em relação ao verbo
destacado na frase.

A) O poeta PERDE no mundo das palavras e nas
emoções: cria vida. (SE)

B) Aqui É apresentado um mundo de sentimentos e
emoções: é a poesia! (NOS)

C) Sabemos que EMOCIONAM estes versos sobre a
relação vida e morte. (TE)

D) Todos INTERESSARAM em participar do sarau
de poesia da cidade. (SE)

E) Sou emoção e sonho: SIGA e viverá a magia do
mundo da poesia! (ME)

Questão 03

O sinal de pontuação dois pontos (:), no segundo
parágrafo do texto, foi empregado para assinalar:

A) uma enumeração de frases.
B) a citação de um escritor renomado.
C) a fala de um personagem da narração.
D) uma discussão acerca da poesia.
E) uma invocação de personagens.

Questão 04
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Em de Oswald deAndrade, citado no texto, os
versos “na flor/na dor/no beija-flor/no elevador.”
exprimem um valor circunstancial de:

A) tempo.
B) causa.
C) instrumento.
D) lugar.
E) meio.

Poema

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 05

Assinale a opção em que se reconheceu
corretamente a figura de linguagem no fragmento
“Pois o olhar do poeta é o vetor do poema.”, extraído
do último parágrafo do texto.

A) Metonímia.
B) Metáfora.
C) Antítese.
D) Ironia.
E) Hipérbole.

Questão 06

No trecho “Muitos de nós passamos pela experiência
de termos anotado um poema PORQUE FOMOS
ATINGIDOS EMOCIONALMENTE POR ELE, (...)”, a
oração destacada está na voz passiva analítica. A
opção em que se reescreveu corretamente a oração
destacada na voz ativa, no mesmo modo e tempo
verbais, é:

A) (...) porque ele foi atingido emocionalmente.
B) (...) porque o atingiram emocionalmente.
C) (...) porque as emoções o atingiram.
D) (...) porque ele nos atingiu emocionalmente.
E) (...) porque serão atingidos emocionalmente por

ele.

Questão 09

No trecho “(...) a desengessar a espontaneidade
artística, a recriar realidades, a reanimar sentidos, a
tecer novas significações (...)”, os substantivos
funcionam como núcleos da seguinte função
sintática:

A) sujeito.
B) objeto indireto.
C) predicativo do sujeito.
D) complemento nominal.
E) objeto direto.

Questão 07

Os verbos destacados no trecho, “Assim,
tornemo-nos mágicos, tornemo-nos poetas,
LEIAMOS poemas, FAÇAMOS poemas, (...)”, estão
corretamente analisados na alternativa:

A) presente do indicativo.
B) futuro do subjuntivo.
C) imperativo afirmativo.
D) presente do subjuntivo.
E) futuro do pretérito do indicativo.

Questão 10

No período “A resposta converge para a magia do
poema em si, NO QUAL a palavra é a chave que
desvenda a essência imaterial do ato da criação.”
(parágrafo 3), a expressão destacada apresenta um
pronome relativo que introduz uma oração
subordinada adjetiva e se refere, neste trecho, ao
substantivo:

A) resposta.
B) magia.
C) poema.
D) chave.
E) ato.

Questão 11

Nas alternativas a seguir, todas as palavras foram
retiradas do terceiro parágrafo. Assinale aquela que
DESTOA das demais quanto ao processo de
formação de palavras:

A) imaterial.
B) encantamento.
C) plenamente.
D) espontaneidade.
E) significações.

Questão 08
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No terceiro parágrafo, a conjunção PORTANTO, no
trecho “A resposta está na magia – portanto,
precisamos nos constituir como mágicos para entrar
nesse mundo de criatividade (...)”, pode ser
substituída, sem prejuízo para o sentido original do
texto, por:

A) porém.
B) logo.
C) caso.
D) embora.
E) mas também.

Questão 12

Para comprovar sua argumentação a respeito da
magia dos poemas, o autor, Sérgio Simka, cita
Oswald de Andrade: “(...), como ilustra o de
Oswald de Andrade: “Há poesia/na flor/na dor/no
beija-flor/no elevador.”Apartir da leitura desse poema
de Oswald de Andrade, pode-se afirmar que, para o
autor do texto A Magia dos Poemas, a poesia, então,
está:

A) apenas em elementos da natureza.
B) nas situações de tristeza e de reflexão.
C) em qualquer lugar e em qualquer situação.
D) somente nos poemas que falam de amor.
E) principalmente nas invenções do homem.

Poema

Questão 15

Sobre as afirmações que se fazem sobre o trecho “A
poesia está em toda parte e pode ser retirada das
coisas”, como ilustra o de Oswald de Andrade
(penúltimo parágrafo), assinale a alternativa correta.

1. É um período composto por coordenação, com
duas orações coordenadas.

2. Apresenta duas orações coordenadas ente si e
uma oração subordinada.

3. É um período misto e a última oração é
subordinada adverbial conformativa.

4. É um período composto por subordinação e a
primeira oração é principal.

Estão corretas apenas as afirmações:

A) 1 e 2.
B) 1, 2 e 3.
C) 2 e 3.
D) 2, 3 e 4.
E) 1 e 4.

Poema

Questão 13

No quarto parágrafo, a forma verbal É e o substantivo
ESSÊNCIA são, respectivamente, acentuados pela
mesma regra de acentuação gráfica que as palavras
da alternativa:

A) lê-lo / experiência.
B) espécie / copiá-lo.
C) imagéticas / nós.
D) está / artística.
E) mágicos / também.

Questão 14

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Nos termos da Constituição Federal, os poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário são:

A) dependentes entre si.
B) subordinados ao Presidente da República.
C) constituídos pelo voto.
D) independentes e harmônicos entre si.
E) atribuídos aos Municípios.

Questão 16

Segundo a Constituição Federal, ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de:

A) lei, decreto ou ordem de autoridade.
B) lei ou ordem judicial.
C) lei.
D) lei ou ato administrativo.
E) lei ou resolução.

Questão 17
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Segundo prevê a Lei Orgânica do Município de
Aracruz, é atribuição do Prefeito Municipal:

A) autorizar a concessão ou permissão para a
exploração de serviços públicos.

B) dispor sobre a organização e o funcionamento da
administração municipal.

C) dispor sobre o uso de bens municipais.
D) autorizar a alienação de bens municipais.
E) criar, alterar e extinguir cargos públicos e fixar os

respectivos vencimentos.

Questão 20

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos, consoante
previsão constitucional:

A) responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.

B) responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o
responsável apenas nos casos de dolo.

C) não responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros.

D) responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o
responsável independente de dolo ou culpa.

E) não responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, salvo se
comprovada ao menos a culpa da administração
pública.

Questão 18

Conforme disposto na Constituição Federal, a
acumulação remunerada de dois cargos públicos de
professor, de um cargo de professor com outro
técnico ou científico, ou de dois cargos ou empregos
privativos de profissionais da saúde, com profissões
regulamentadas:

A) somente se faz possível se houver respeito ao teto
da remuneração e compatibilidade de horários.

B) é vedada.
C) é permitida ainda que ultrapasse o teto da

remuneração, sendo impresc indíve l a
compatibilidade de horários.

D) somente é permitida na administração pública
federal.

E) é permitida em fundações e empresas públicas,
sendo vedada na administração direta e nas
autarquias.

Questão 19

Na configuração padrão do Windows XP, a pasta
Acessórios NÃO contém o programa:

A) Word.
B) Calculadora.
C) Bloco de Notas.
D) Paint.
E) WordPad.

Questão 21

INFORMÁTICA BÁSICA

O programa que localiza e exibe informações e sites
existentes na Internet é:

A) McAfee.
B) Adobe Reader.
C) Windows Live Mail.
D) Windows Internet Explorer.
E) Skype.

Questão 22

Sobre o pincel de formatação no Microsoft Office
Word 2003, é INCORRETO afirmar que:

A) o ícone          representa essa função.
B) a combinação de teclas CTRL + SHIFT + C

executa essa função.
C) clicar duas vezes no ícone correspondente a essa

função permite aplicar a mesma formatação a
vários locais no documento.

D) a tecla ESC interrompe a função de cópia de
formatação quando o pincel estiver ativo.

E) o pincel copia somente a formatação de fonte,
mesmo que a marca de parágrafo esteja
selecionada.

..........

Questão 23
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Questão 27

Na gestão de recursos hídricos, os rios brasileiros
são divididos em federais e estaduais. Pode-se
afirmar que um rio ou um trecho dele é federal
quando:

A) possuir um caudal superior a 500 m³/h, na época
de maior estiagem.

B) banhar vários municípios estratégicos.
C) não dispuser de Comitê de Bacia Hidrográfica

próprio.
D) for navegável em um trecho de pelo menos

200 km.
E) dispuser de barragem para geração de energia.

Suponha que você queira fechar uma planilha sem
antes salvar as alterações realizadas. O Microsoft
Office Excel exibirá a mensagem abaixo. Ao clicar no
botão “Cancelar”, o aplicativo irá:

A) fechar a planilha, sem salvar as alterações
realizadas.

B) fechar a planilha, salvando as alterações
realizadas.

C) permanecer com a planilha aberta, sem salvar as
alterações realizadas.

D) permanecer com a planilha aberta e salvar
automaticamente as alterações realizadas.

E) excluir a planilha.

Questão 24

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 25

Suponha que você queira utilizar um aplicativo de
correio eletrônico para enviar aos seus amigos a foto
de sua formatura. O recurso a ser utilizado será:

A) Criar mensagem no formato HTML.
B) AnexarArquivo.
C) Regras eAlertas.
D) Distribuir automaticamente.
E) Sinalizadores.

Questão 26

A Lei que estabelece a Política Nacional de Recursos
Hídricos (Lei n° 9.433/81) estabelece a bacia
hidrográfica como unidade de planejamento. Ainda
com relação a este importante marco regulatório,
pode-se afirmar que ela discrimina que a definição
das prioridades para aplicação dos recursos obtidos
pela cobrança pelo uso da água em uma bacia
compete a(ao):

A) Agência de Água.
B) Comitê de Bacia.
C) Conselho Estadual de Recursos Hídricos.
D) ConsórcioAmbiental Intermunicipal.
E) Fundo Regional de Recursos Hídricos.

Questão 28

A Lei n° 12.305/2010, que instituiu recentemente a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, traz novos e
importantes enfoques sobre a questão do manejo e
da destinação final do lixo, entre os quais se pode(m)
citar:

A) A coleta seletiva e a reciclagem somente devem
ser feitas por Cooperativas de Catadores, através
de delegação a elas pelo ente público gestor dos
resíduos sólidos.

B) O compartilhamento da responsabilidade pelos
resíduos sólidos passa a se dar por toda a cadeia
produtiva incluindo diversos atores sociais, como
poder público, empresas e consumidores.

C) Passa a ser terminantemente vedada toda e
qualquer incineração de resíduos próximos a
grandes centros urbanos, como forma de
minimizar a poluição atmosférica e a ocorrência
de problemas respiratórios.

D) O transporte do lixo hospitalar e de resíduos de
saúde deve ser feito por empresa especializada,
com equipamento e procedimento específicos e
distintos do lixo ordinário, incluindo disposição
final em valas sépticas, após pré-tratamento.

E) F ica p ro ib ida a u t i l i zação de áreas
ambientalmente protegidas, como as de
preservação permanente e de unidades de
conservação de uso integral, para destinação de
lixo urbano.
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Ao regulamentar o Art. 23 da Constituição Federal, a
Lei Complementar nº 140/2011, altera a
Lei nº 6.938/1981 fixa normas e dispõe sobre a
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios nas ações administrativas do
exercício da competência comum relativas à
proteção do meio ambiente e ao combate à poluição,
entre outras. No que refere a esse novo marco legal
da política ambiental brasileira e suas disposições
quanto ao licenciamento ambiental, pode-se afirmar
que, EXCETO:

A) o licenciamento dos empreendimentos, cuja
localização compreenda concomitantemente
áreas das faixas terrestre e marítima da zona
costeira, será sempre de atribuição da União.

B) a supressão de vegetação decorrente de
licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente
federativo licenciador.

C) os empreendimentos e atividades são licenciados
ou autorizados, ambientalmente, por um único
ente federativo.

D) compete aos munic íp ios promover o
licenciamento ambiental das atividades que
causem impacto ambiental de âmbito local, além
dos localizados em unidades de conservação
instituídas pelo Município, exceto em Áreas de
ProteçãoAmbiental.

E) os entes federativos podem valer-se da
d e l e g a ç ã o d e a t r i b u i ç õ e s d e a ç õ e s
administrativas e de execução de um ente
federativo a outro, mediante convênio ou outro
instrumento afim.

Questão 29

AResolução CONAMAn° 1, de 23 de janeiro de 1986,
estabelece as definições, as responsabilidades, 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. Com relação a essa Resolução, é
correto afirmar que, EXCETO:

A) tipifica os empreendimentos e atividades
potencialmente geradoras de impacto e
modificadoras do meio ambiente, sujeitos ao
pagamento de compensações ambientais, tais
como portos, termoelétricas e ferrovias.

B) discrimina as diretrizes gerais que nortearão a
elaboração de estudos de impacto ambiental, tais
como contemplar alternativas locacionais e
tecnológicas ao empreendimento em análise.

C) estabelece que o estudo de impacto ambiental
será realizado por equipe multidisciplinar
habilitada, não dependente do proponente do
projeto, responsável tecnicamente pelos
resultados apresentados.

D) define que correrão por conta do proponente do
projeto todos os custos referentes à realização do
estudo de impacto ambiental, tais como a coleta
dos dados, trabalhos de campo, análises de
laboratório, estudos técnicos e acompanhamento
e monitoramento dos impactos.

E) ao determinar a execução do estudo de impacto
ambiental, o órgão estadual competente, ou a
SEMA ou, no que couber, ao município, fixará as
diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do
projeto e características ambientais da área,
forem julgadas necessárias.

Questão 30
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De acordo com a Lei Orgânica de Aracruz,
considera(m)-se de preservação permanente:

A) a cobertura vegetal que contribua para o
provimento de recursos hídricos necessários à
manutenção da biota.

B) as grutas, cavernas e afloramentos rochosos.
C) as matas ciliares e endêmicas.
D) as cabeceiras dos rios e as faixas marginais de

proteção de águas superficiais.
E) os mananciais subterrâneos.

Questão 32

AResolução CONAMAnº 237, de 19 de dezembro de
1997, entre outras regulamentações, dispõe sobre
procedimentos e critérios utilizados no licenciamento
ambiental, de forma a efetivar a utilização do sistema
de licenciamento como instrumento de gestão
ambiental, instituído pela Política Nacional do Meio
Ambiente. Com relação à referida Resolução,
pode-se, ainda, afirmar que ela estabelece que:

A) o IBAMA não poderá delegar aos Estados o
licenciamento de atividade com significativo
impacto ambiental de âmbito regional, mas
somente os de abrangência local.

B) por questões de sigilo e de defesa nacional, a
bases ou a empreendimentos militares, bem
como a projetos estratégicos, como usinas
nucleares, o l icenc iamento ambienta l
convencional não se aplica.

C) os prazos máximos de validade das licenças
prévia (LP), de instalação (LI) e de operação (LO)
deverão ser de, respectivamente, 2, 5 e 10 anos,
podendo ser prorrogados por igual período
mediante aval do Conselho de Meio Ambiente
local.

D) os entes federados, para exercerem suas
competências licenciatórias, deverão ter
implementados os Conselhos de Meio Ambiente,
com caráter deliberativo e participação social, e
possuir, em seus quadros ou à sua disposição,
profissionais legalmente habilitados.

E) para empreendimentos comprovadamente
geradores de receita e empregos em municípios
de pequeno porte, será admitido um processo de
l icenc iamento ambienta l s imp l i f i cado,
englobando LP, LI e LO.

Questão 31

Ainda de acordo com a Lei Orgânica do Município de
Aracruz, no que se refere à proteção e à utilização
dos recursos hídricos, ela:

A) considera como prioritária a manutenção da
vazão ecológica do rio, em qualquer época.

B) permite o lançamento de águas servidas, desde
que comprovadamente não comprometa a
qualidade do manancial.

C) obriga que todo lançamento de efluente industrial
seja feito a montante do respectivo ponto de
captação.

D) estabelece uma taxa a ser cobrada pelo uso da
água, revertendo o arrecadado em investimentos
na respectiva bacia hidrográfica.

E) veda terminantemente o descarte de resíduos
sólidos nas margens de rios e córregos.

Questão 33

Sensoriamento Remoto é a ciência de inferir
informações sobre objetos, pela análise da energia
enviada por ele, por meio de um sensor que está a
certa distância deste objeto . Pode(m)-se
citar entre as vantagens de se utilizar essa
ferramenta para processamento de imagens,
EXCETO:

A) Facilidade de identificação e extração de
informações contidas nas imagens, de forma
imediata.

B) Relativo baixo custo de seus produtos, quando
comparado com métodos fotogramétricos e
topográficos tradicionais.

C) Frequência elevada com que cada região na
superfície da Terra é coberta, o que possibilita
monitoramento temporal de fenômenos e
recursos naturais.

D) Resolução espacial cada vez mais apurada, por
meio de novas gerações de satélites e
equipamentos afins.

E) Possibilidade de aplicação em outras áreas da
ciência e do conhecimento humano, incluindo sua
associação a bancos de dados.

(Mather, 1999)

Questão 34
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Com o crescimento de sua população e do número de
casas, uma comunidade situada na área rural precisa
destinar seus excretas e resíduos de forma
sanitariamente mais adequada, a fim de prevenir
doenças e salvaguardar a saúde pública. Podem ser
considerados(as) como processos de destinação
final de resíduos líquidos e sólidos, respectivamente:

A) destilação e inertização.
B) enterro e incineração.
C) infiltração no solo e aterro.
D) diluição e reutilização.
E) cloração e calagem .

Questão 36

A importante Lei Complementar n° 140/2011 já está
em vigor e altera a Lei nº 6.938/1981, dispondo sobre
“a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios nas ações administrativas
decorrentes do exercício da competência comum
relativas à proteção das paisagens naturais notáveis,
à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição
em qualquer de suas formas e à preservação das
florestas, da fauna e da flora”. Com relação à citada
lei, é possível afirmar que ela:

A) se aplica apenas aos processos de licenciamento
e autorização ambiental ainda não protocolados
até o início de sua vigência.

B) define a atuação subsidiária como sendo a ação
do ente da Federação que substitui ao ente
federativo originariamente detentor das
atribuições de licenciamento.

C) permite que entes federativos possam valer-se de
instrumentos de cooperação institucional, como
consórcios públicos, convênios, fundos públicos e
privados e outros instrumentos econômicos.

D) estabelece que o ente federativo poderá delegar a
execução de ações administrativas a ele
atribuídas a outro órgão ambiental capacitado, ou
seja, àquele que minimamente possua secretaria
de meio ambiente.

E) discrimina que, entre as ações administrativas da
União, se encontram a aprovação do manejo e a
supressão de vegetação, de florestas e
formações sucessoras em áreas de preservação
permanente e áreas indígenas.

Questão 35

Um projeto de Arquitetura é composto por várias
plantas que, quando analisadas em conjunto, trazem
a total compreensão de uma obra. Entre as plantas
citadas abaixo, assinale aquela em que se analisam a
implantação da obra, no terreno, e sua relação com
os parâmetros urbanísticos municipais:

A) Plantas baixas.
B) Cortes e elevações.
C) Fachadas.
D) Planta de cobertura.
E) Planta de situação.

Questão 37

No ato de fiscalização, os agentes públicos dispõem
de poder de polícia, tendo a sua disposição uma série
de instrumentos administrativos a serem utilizados no
exercício de sua função. Marque, entre as
alternativas abaixo, o instrumento utilizado quando
se faz necessária a imediata paralisação de uma
determinada obra:

A) Notificação.
B) Intimação.
C) Autuação (multa).
D) Auto de embargo.
E) Demolição.

Questão 38

Ao agente público cabe apenas a aplicação da lei,
não sendo permitido fazer nada diferente do que lhe
impuser a legislação. À vista disso, é ilegal a
imposição de sanção administrativa que não esteja
devidamente prevista em lei. A imposição de sanção
administrativa em razão da ocorrência de infração
decorre necessariamente do

. Entre as alternativas abaixo, assinale aquela
que traz a condição obrigatória, ao servidor público,
para o exercício desse poder:

A) Prévia aprovação em concurso público.
B) Indicação para o cargo pelo chefe do executivo.
C) Formação técnica específica para o cargo.
D) Não estar o agente público em estágio probatório.
E) Estar o agente público há, no mínimo, 3 (três)

anos no cargo.

exercício de poder de
polícia

Questão 39
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Das ações apresentadas abaixo, identifique a única
que NÃO é considerada como crime, de acordo com a
Lei n° 9.605/98 (Lei de CrimesAmbientais).

A) Queima de produtos que emitem gases nocivos
ao meio ambiente.

B) Causar dano direto ou indireto em unidade de
conservação.

C) Impedir ou danificar a regeneração natural de
florestas e demais formas de vegetação.

D) Destruir ou danificar florestas, nativas ou
plantadas, ou vegetação fixadora de dunas.

E) Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que
possam provocar incêndios nas florestas e nas
demais formas de vegetação.

Questão 40




