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1. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, exceto: 
a) O zoneamento ambiental. 
b) A garantia da prestação de informações relativas ao Meio 

Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-las, 
quando inexistentes. 

c) O Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de 
Defesa Ambiental. 

d) A criação de reservas e estações ecológicas, áreas de 
proteção ambiental e as de relevante interesse ecológico, 
pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal. 

 

2. Consideramos como os principais problemas da poluição do ar em 
escala global: 
a) Deposição ácida (chuva ácida), redução da camada de ozônio 

e efeito estufa. 
b) Queima de combustíveis fósseis, efeito estufa e deposição 

ácida (chuva ácida). 
c) Redução da camada de ozônio, efeito estufa e incêndios 

florestais. 
d) Incêndios florestais, queima de combustíveis fósseis e 

erupções vulcânicas. 
 

3. Qual é a pena para quem explora campos naturais de 
invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou 
autorização da autoridade competente? 
a) Detenção de seis meses a um ano, e multa. 
b) Detenção, de três meses a um ano, e multa. 
c) Detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas 

cumulativamente. 
d) Reclusão de um ano a cinco anos. 

 

4. De acordo com os estudos analíticos de metodologias de Avaliação 
de Impacto Ambiental, o método mais usado é conhecido como: 
a) Metodologias quantitativas. 
b) Metodologias retardadas. 
c) Matrizes de interações. 
d) Modelo de recarga. 

 

5. Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso 
sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação 
dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao 
abrigo e proteção de fauna e flora nativas. Trata-se de: 
a) Reserva de preservação permanente. 
b) Área Legal. 
c) Reserva Legal. 
d) Área de preservação permanente. 

 

6. O primeiro país a assinar a Convenção sobre a Diversidade 
Biológica foi: 
a) França. 
b) África do Sul. 
c) EUA. 
d) Brasil. 

 

7. Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta 
lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas nas 
encostas ou partes destas, com declividade superior a 45º, 
equivalente a: 
a) 45% na linha de maior declive. 
b) 50% na linha de maior declive. 
c) 75% na linha de maior declive. 
d) 100% na linha de maior declive. 

 

8. O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, 
pode, por instrumento público ou particular ou por termo 
administrativo firmado perante órgão integrante do Sisnama, 
limitar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela para 
preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais 
existentes, instituindo servidão ambiental. O instrumento ou 
termo de instituição da servidão ambiental deve incluir, no 
mínimo, os seguintes itens, exceto:  
a) Memorial descritivo da área da servidão ambiental, contendo 

pelo menos dois pontos de amarração georreferenciado.  
b) Objeto da servidão ambiental.  
c) Direitos e deveres do proprietário ou possuidor instituidor. 
d) Prazo durante o qual a área permanecerá como servidão 

ambiental 
 

9. A imagem abaixo empregada em muitas embalagens significa: 
 

 
a) Vidro reciclável. 
b) Lixo comum. 
c) Embalagem reciclável. 
d) Longa vida reciclável. 

 

10. A imagem abaixo empregada em muitas embalagens significa: 
 

 
a) Vidro reciclável. 
b) Lixo comum. 
c) Embalagem reciclável. 
d) Longa vida reciclável. 

 

11. A quem cabe o custeio do Estudo de impacto Ambiental? 
a) O IBAMA. 
b) O governo do município de instalação do futuro 

empreendimento. 
c) O empreendedor interessado no licenciamento. 
d) A todos envolvidos. 

 

12. Assinale a alternativa incorreta. Consideram-se, ainda, de 
preservação permanente, quando assim declaradas por ato do 
Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural 
destinadas: 
a) A formar faixas de proteção ao longo das dunas. 
b) A auxiliar a defesa do território nacional a critério das 

autoridades militares; 
c) A proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico 

ou histórico; 
d) A asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção 
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13. Assinale a alternativa incorreta. Segundo o artigo nº 25 da lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998 que dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências, verificada a 
infração serão apreendidos seus produtos e instrumentos, 
lavrando-se os respectivos autos: 
a) Os animais serão libertados em seu habitat ou entregues a 

jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, 
desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos 
habilitados. 

b) Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes 
avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, 
penais e outras com fins beneficentes. 

c) Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão 
destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou 
educacionais. 

d) Os instrumentos utilizados na prática da infração serão 
doados para ONG’s. 

 

14. Qual é a pena para quem introduzir espécime animal no País, sem 
parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade 
competente? 
a) Detenção de seis meses a um ano, e multa. 
b) Detenção, de três meses a um ano, e multa. 
c) Detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas 

cumulativamente. 
d) Reclusão de um ano a cinco anos. 

 

15. Qual é a pena para quem pescar mediante a utilização de 
substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade 
competente? 
a) Detenção de seis meses a um ano, e multa. 
b) Detenção, de três meses a um ano, e multa. 
c) Detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas 

cumulativamente. 
d) Reclusão de um ano a cinco anos. 

 

16. O conceito de desenvolvimento sustentável foi firmado: 
a) No Rio + 10. 
b) Na Conferência de Ottawa. 
c) Na Agenda 21. 
d) No Protocolo de Kyoto. 

 

17. Qual é a pena para quem modifica, danifica ou destrói ninho, 
abrigo ou criadouro natural? 
a) Detenção de seis meses a um ano, e multa. 
b) Detenção, de três meses a um ano, e multa. 
c) Detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas 

cumulativamente. 
d) Reclusão de um ano a cinco anos. 

 

18. Resultados alcançados por uma organização sobre seus aspectos 
ambientais através do seu sistema de gestão ambiental. Trata-se 
de: 
a) Desempenho ambiental. 
b) Desenvolvimento sustentável. 
c) Desempenho sustentável. 
d) Desenvolvimento ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 

19. A Conferência de Ottawa (Carta de Ottawa, 1986) estabelece 
requisitos para se alcançar o desenvolvimento sustentável. Não é 
um deles: 
a) Disparidade entre conservação e desenvolvimento. 
b) Satisfação das necessidades básicas humanas. 
c) Alcance de equidade e justiça social. 
d) Provisão da autodeterminação social e da diversidade 

cultural. 
 

20. Refere-se à manutenção da capacidade de sustentação dos 
ecossistemas, o que implica a capacidade de absorção e 
recomposição dos ecossistemas em face das agressões antrópicas. 
Trata-se de: 
a) Sustentabilidade ecológica. 
b) Sustentabilidade social. 
c) Sustentabilidade natural. 
d) Sustentabilidade ambiental. 

 

21. Qual é a pena para quem cortar árvores em floresta considerada 
de preservação permanente, sem permissão da autoridade 
competente? 
a) Detenção de seis meses a um ano, e multa. 
b) Detenção, de três meses a um ano, e multa. 
c) Detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas 

cumulativamente. 
d) Reclusão de um ano a cinco anos. 

 

22. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 
propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 
desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 
nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os 
seguintes princípios: 

I. Acompanhamento do estado da qualidade ambiental. 
II. Educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a 

educação da comunidade, objetivando capacitá-la para 
participação ativa na defesa do meio ambiente. 

III. Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. 
Estão corretos os itens: 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) I, II e III. 

 

23. A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 
I. Ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade 

ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de 
recursos ambientais. 

II. Ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais 
orientadas para o uso racional de recursos ambientais. 

III. III - À imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de 
recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, 
da contribuição pela utilização de recursos ambientais com 
fins econômicos. 

Estão corretos os itens: 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) I, II e III. 
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24. Para a Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(CMMAD, 1988, 1991) os objetivos que derivam do conceito de 
desenvolvimento sustentável estão relacionados com o processo 
de crescimento da cidade e objetiva a conservação do uso racional 
dos recursos naturais incorporados às atividades produtivas. Entre 
esses objetivos estão: 

I. Mudança de qualidade do crescimento. 
II. Satisfação das necessidades essenciais por emprego, água, 

energia, alimento e saneamento básico. 
III. Reorientação da tecnologia e do gerenciamento de risco. 

Estão corretos os itens: 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) I, II e III. 

 

25. Entre os pressupostos técnicos, os executores de Zoneamento 
Ecológico-Econômico do Brasil-ZEE, deverão apresentar, exceto: 
a) Termo de referência detalhado. 
b) Equipe de coordenação composta por pessoal técnico 

habilitado, com no mínimo 01 (um) analista ambiental. 
c) Produtos gerados por meio do Sistema de Informações 

Geográficas, compatíveis com os padrões aprovados pela 
Comissão Coordenadora do ZEE. 

d) Compromisso de disponibilizar informações necessárias à 
execução do ZEE. 

 

26. Refere-se à base física do processo de crescimento e tem como 
objetivo a manutenção de estoques dos recursos naturais, 
incorporados às atividades produtivas. Trata-se de: 
a) Sustentabilidade ecológica. 
b) Sustentabilidade social. 
c) Sustentabilidade natural. 
d) Sustentabilidade ambiental. 

 

27. Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta 
lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao 
redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou 
artificiais, situadas numa distancia mínima de: 
a) 30 metros. 
b) 50 metros. 
c) 100 metros. 
d) Nesse caso não existe distância mínima. 

 

28. Segundo a Resolução CONAMA nº 03/90, de 28 de julho de 1990, 
o valor limite (concentração máxima em amostras de 1 hora, que 
não deve ser excedida mais do que uma vez por ano) para o 
monóxido de carbono é de: 
a) 20mg/m³. 
b) 30mg/m³. 
c) 40mg/m³ 
d) 50mg/m³. 

 

29. Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta 
lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas 
ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível 
mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja de 
__________ para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) 
a 200 m (duzentos metros) de largura. A lacuna é preenchida 
com: 
a) 50 m. 
b) 100 m. 
c) 200 m. 
d) 500 m. 

 

30. São objetivos do SNUC, exceto: 
a) Promover a utilização dos princípios e práticas de 

conservação da natureza no processo de desenvolvimento. 
b) Proteger as espécies ameaçadas de extinção apenas no 

âmbito regional. 
c) Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade 

de ecossistemas naturais. 
d) Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos 

recursos genéticos no território nacional e nas águas 
jurisdicionais. 
 

31. Indique a alternativa em que a concordância nominal está 
incorreta: 
a) Ela está mentindo a olhos vistos. 
b) Os filhos são tais quais os pais. 
c) Dado as evidências, ele será demitido. 
d) Está anexa ao processo a certidão de casamento. 

 

32. Aponte a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de 
acordo com a norma culta da língua: 
a) Chícara – recauchutagem – excêntrico – bexiga. 
b) Concessão – expulsão – contenção – portuguesa. 
c) Jiló – tezouro – enxoval – querosene. 
d) Xaxim – uzina – mexerico – êxtase. 

 

33. Acerca da regência verbal, analise as afirmativas abaixo e aponte a 
alternativa correta: 

I. Ele pagou muito caro pelas palavras que proferiu naquele 
jantar. 

II. O chefe lhe permite sair mais cedo aos sábados. 
III. Assistimos o filme na primeira fileira do cinema. 

a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) I, II e III estão corretas. 

 

34. Indique a alternativa incorreta acerca da concordância verbal: 
a) Foram encontrados com os assaltantes 20% do valor das 

joias. 
b) Haja vista os relatórios do zelador. 
c) Eu acredito que devem haver muitos aprovados neste 

concurso. 
d) Nem o pai nem a mãe compareceram à festa junina. 

 

35. Está claro para toda a presidência que ele agiu com inépcia.  
A frase acima mantém o mesmo sentido, se o termo em destaque 
for substituído por: 
a) Aptidão. 
b) Esperteza. 
c) Incompetência. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

36. Em relação à utilização do acento indicador de crase, analise as 
afirmações abaixo e aponte a alternativa correta: 

I. Percorremos a cidade de Cajamar, de ponta à ponta, e não o 
encontramos. 

II. Após a ligação, saímos às pressas. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 
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37. Sabe-se que ele é uma pessoa espiritualizada. 
A oração em destaque acima se classifica como subordinada 
substantiva: 
a) Objetiva direta. 
b) Subjetiva. 
c) Completiva nominal. 
d) Apositiva. 

 

38. Devolva-lhe a carteira agora. O termo em destaque se classifica 
como: 
a) Objeto direto. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Objeto indireto. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

39. Indique a alternativa que completa as lacunas de acordo com a 
norma culta da língua: 
Você foi um tanto quanto ________ ao acreditar que teríamos 
_______ ____ informações. 
a) Pretensioso – aceso – as. 
b) Pretencioso – aceso – as. 
c) Pretencioso – acesso – às. 
d) Pretensioso – acesso – às. 

 

40. Indique a alternativa em que há um substantivo do gênero 
feminino: 
a) Cal. 
b) Clã. 
c) Mármore. 
d) Sanduíche. 

 

41. Capital do Estado de Sergipe: 
a) Natal. 
b) Goiânia. 
c) Recife. 
d) Aracaju. 

 

42. Jogador de futebol brasileiro que recentemente cancelou seu 
contrato com o Flamengo alegando o atraso em pagamento de 
salários, o não recolhimento do fundo de garantia e débitos com o 
INSS: 
a) Vagner Love. 
b) Ronaldinho Gaúcho. 
c) Valdívia. 
d) Kléberson. 

 

43. Indique a alternativa que não traz um ministro da mais alta Corte 
brasileira, o Supremo Tribunal Federal: 
a) Gilmar Mendes. 
b) Ayres Britto. 
c) Luiz Fux. 
d) Roberto Gurgel. 

 

44. Em uma empresa foi instaurado o uso de cartão magnético para o 
refeitório. Cada cartão tem uma senha com dois dígitos distintos, 
formados com os algarismos de 0 e 9. Quantos cartões não 
precisam ser utilizados, sabendo que a empresa tem 74 
funcionários? 
a) 8. 
b) 16. 
c) 12. 
d) 26. 

 

45. Se de uma cartolina retangular com 40 cm de comprimento por 28 
cm de largura eu diminuir seu comprimento em 20% do seu 
tamanho, em que porcentagem sua largura deve ser aumentada 
para que se obtenha um retângulo com a mesma área do 
anterior? 
a) 30%. 
b) 18%. 
c) 17%. 
d) 25%. 

 

46. Se Renato aplicou a juros simples     de seu capital à taxa de 30% 

ao ano, no período de 3 meses e recebeu R$ 2.400,00 de juros, 
então seu capital é de: 
a) R$ 72.400,00. 
b) R$ 66.660,00. 
c) R$ 80.000,00. 
d) R$ 91.540,00. 

 

47. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta: 
Para fazer a limpeza de um terreno foi contratado um grupo de 

12 homens, que em 4 horas limparam 60% do terreno. Então: 

I. Em 3 horas, 10 desses homens, conseguiram limpar 37,5% 
do terreno. 

II. Para se concluir a limpeza do terreno trabalhando 7 horas 
serão necessários mais 3 homens nesse grupo. 

a) Ambas estão corretas. 
b) Apenas I está correta. 
c) Apenas II está correta. 
d) Ambas estão incorretas. 

 

48. É um sistema de armazenamento de alta capacidade, que 
possibilita armazenar arquivos permanentemente: 
a) Memória RAM. 
b) Disco Rígido. 
c) Memória cachê. 
d) CD. 

 

49. É um cliente de e-mail, integrante do Microsoft Office: 
a) Thunderbird. 
b) Apple Mail. 
c) Kmail. 
d) Outlook. 

 

50. No MS-Word 2007, qual o nome do botão ? 
a) Espaçamento entre linhas. 
b) Sombreamento. 
c) Marcadores. 
d) Lista de vários níveis. 
 

 

http://www.cultura.ufpa.br/dicas/progra/arq-defi.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cliente_de_e-mail
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office



