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PORTUGUÊS 

 
O texto a seguir servirá para responder às questões 01, 02, 03, 
04 e 05: 
 

BORBOLETAS 
 

Quando depositamos muita confiança ou expectativas 
em uma pessoa, o risco de se decepcionar é grande. 

As pessoas não estão neste mundo para satisfazer as 
nossas expectativas, assim como não estamos aqui, para 
satisfazer as dela. 

Temos que nos bastar... nos bastar sempre e quando 
procuramos estar com alguém, temos que nos conscientizar de 
que estamos juntos porque gostamos, porque queremos e nos 
sentimos bem, nunca por precisar de alguém. 

As pessoas não se precisam, elas se completam... não 
por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir 
objetivos comuns, alegrias e vida. 

Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz 
com a outra pessoa, você precisa em primeiro lugar, não precisar 
dela. Percebe também que aquela pessoa que você ama (ou 
acha que ama) e que não quer nada com você, definitivamente, 
não é o homem ou a mulher de sua vida. 

Você aprende a gostar de você, a cuidar de você, e 
principalmente a gostar de quem gosta de você.  

O segredo é não cuidar das borboletas e sim cuidar do 
jardim para que elas venham até você.  

No final das contas, você vai achar não quem você 
estava procurando, mas quem estava procurando por você! 

Mário Quintana 

 

QUESTÃO 01 

As palavras inteiras, você e a expressão no final das contas 
destacadas no texto são classificadas, respectivamente, como: 
 
A) Adjetivo, pronome, advérbio; 
B) Advérbio, pronome, locução adjetiva; 
C) Adjetivo, pronome, locução adverbial; 
D) Pronome, adjetivo, locução adverbial; 
E) Locução adjetiva, pronome, advérbio. 
 

QUESTÃO 02 

O objetivo principal do texto é: 
 
A) Incentivar as pessoas a lutarem sempre por um grande amor; 
B) Aconselhar para que as pessoas não alimentem sentimentos 

amorosos, pois estes só trazem dor; 
C) Mostrar que para ser realmente feliz no amor você tem que 

achar alguém que se sinta dependente de você; 
D) Enfatizar que para conquistar alguém, você precisa saber 

satisfazer as expectativas do outro; 
E) Alertar que para ser feliz com alguém é necessário primeiro 

ser feliz com você mesmo(a). 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

Todas as palavras que recebem acento gráfico no texto são: 
 
A) Oxítonas e monossílabos tônicos; 
B) Oxítonas e paroxítonas; 
C) Proparoxítonas e oxítonas; 
D) Monossílabos  átonos e oxítonas; 
E) Paroxítonas e proparoxítonas. 
 

QUESTÃO 04 

Os verbos depositamos (1º parágrafo) e precisam (4º parágrafo) 
estão flexionadas respectivamente na: 
 
A) 1ª pessoa do plural e 2ª pessoa do plural; 
B) 1ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural; 
C) 2ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural; 
D) 1ª pessoa do plural e 3ª pessoa do singular; 
E) 3ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural. 
 

QUESTÃO 05 

Há um item em que a separação das sílabas está incorreta. 
Qual? 
 
A) ex-pec-ta-ti-vas; 
B) ob-je-ti-vos; 
C) cons-ci-en-ti-zar; 
D) de-ce-p-cio-nar; 
E) pes-so-as. 
 

MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 

Um barril foi completamente cheio com 240 litros de vinho. 
Acontece que há um vazamento de 0,5 litros de vinho por dia, por 
um pequeno orifício na parte inferior do barril, sem que ninguém 
perceba. 
 

 
 
Marque a afirmativa CORRETA relacionada à situação descrita. 
 
A) Após 360 dias, o barril terá o seu volume reduzido à quarta 

parte do volume inicial; 
B) Restarão no barril, após 10 dias de vazamento constante, 230 

litros de vinho; 
C) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 

(V) de vinho que resta no barril e número de dias (n), é V = (n . 
0,5) litros; 

D) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 
(V) de vinho que sairão do barril e número de dias (n), é V = 
240 + (n . 0,5) litros; 

E) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 
(V) de vinho que resta no barril e número de dias (n), é V = (n 
+ 0,5) litros. 
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QUESTÃO 07 

Os lados dos quadrados abaixo são respectivamente iguais a x , 
y e z. 
Sabendo-se que a área do quadrado ( 1 ) é a quarta parte da 
área do quadrado ( 2 ) e que a área do quadrado ( 3 ) é o 
quádruplo da área do quadrado ( 2 ), podemos afirmar que: 
 

 
 
A) z = 2y = 4x; 
B) y = 4x; 
C) z = 4y; 
D) z = 16x; 
E) y = 3x. 
 

QUESTÃO 08 

Um pai é 30 anos mais velho que seu filho. Há 5 anos atrás, a 
idade do pai era o quadrado da idade do filho. A soma dos 
algarismos da idade do pai é: 
 
A) 8; 
B) 7; 
C) 6; 
D) 5; 
E) 4. 
 

ANOTAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09 
Leia, atentamente, o anúncio a seguir, publicado na revista Veja: 
 

 

 
 
Marque a opção que não apresenta uma relação baseada na 
reportagem acima: 
 
A) A evolução das técnicas e do instrumental cirúrgico e o 

número de procedimentos cirúrgicos; 
B) A idade média dos pacientes que realizam cirurgias plásticas e 

o número de procedimentos cirúrgicos; 
C) Total de cirurgias plásticas por hora no país e a satisfação dos 

pacientes; 
D) O aprimoramento das técnicas e do instrumental cirúrgico e a 

segurança das intervenções estéticas; 
E) São mais de 80 cirurgias por horas em 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x z y 
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QUESTÃO 10 

Qual é o dominó que completa a sequência? 
 

 
 
 

A)  
 
 

B)  
 
 

C)  
 
 

D)  
 
 

E)  
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o Secretário 
Especial da Copa 2014 do Governo do Estado do Ceará: 
 
A) Gony Arruda; 
B) Arruda Bastos; 
C) Ferruccio Feitosa; 
D) Bismarck Maia; 
E) Francisco Bezerra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12 

A Comissão da Verdade criada pela Presidenta da República, 
através Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, terá prazo de 
dois anos, a partir de sua instalação, para a conclusão dos seus 
trabalhos. Assinale a alternativa que aponta incorretamente um 
dos membros da referida comissão: 
 
A) Gilson Dipp; 
B) Cláudio Fonteles; 
C) Maria Rita Kehl; 
D) José Carlos Dias; 
E) Ayres Britto. 
 

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o estado que não 
faz fronteira com o Estado do Ceará: 
 
A) Piauí; 
B) Rio Grande do Norte; 
C) Pernambuco; 
D) Sergipe; 
E) Paraíba. 
 

QUESTÃO 14 

Dentro do conjunto de obras estruturantes em Fortaleza para a 
Copa de 2014 está a construção do Ramal Parangaba Mucuripe. 
A linha fará uma importante ligação entre o setor hoteleiro da orla 
marítima de Fortaleza e o centro da capital, a partir de sua 
integração com a Linha Sul. O Ramal vai ser operado com 
composições de VLT. Assinale a alternativa que aponta 
corretamente o significado da sigla VLT: 
 
A) Veículo Liga Transporte; 
B) Veículo Leve Transportador; 
C) Veículo Leva sobre Trilhos; 
D) Veículo Leve Turístico; 
E) Veículo Leve sobre Trilhos. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que aponta corretamente a quantidade de 
municípios existentes no Estado do Ceará: 
 
A) 184; 
B) 185; 
C) 186; 
D) 187; 
E) 188. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Quando o Serviço Público é prestado diretamente pela 
Administração Pública, dizemos ocorrer a prestação de forma: 
 
A) Regular; 
B) Ordinária; 
C) Descentralizada; 
D) Centralizada; 
E) Indireta. 
 

QUESTÃO 17 

Quando o Serviço Público é não prestado pela Administração 
Pública, esta o transferiu para a Administração indireta ou 
terceiros fora da Administração, dizemos ocorrer a prestação de 
forma: 
 
A) Regular; 
B) Ordinária; 
C) Descentralizada; 
D) Direta; 
E) Centralizada. 
 

QUESTÃO 18 

Quando a Administração direta transfere um serviço para 
terceiros, podendo este estar dentro ou fora da Administração, 
ocorre o fenômeno denominado: 
 
A) Descentralização; 
B) Desconcentração; 
C) Transferência administrativa; 
D) Alteração administrativa; 
E) Modificação administrativa. 
 

QUESTÃO 19 

Quando a Administração direta transfere um serviço para outro 
órgão dentro da própria Administração direta ocorre o fenômeno 
denominado: 
 
A) Descentralização; 
B) Desconcentração; 
C) Transferência administrativa; 
D) Alteração administrativa; 
E) Modificação administrativa. 
 

QUESTÃO 20 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um dos 
princípios norteadores do Serviço Público: 
 
A) Continuidade; 
B) Cortesia; 
C) Eficiência; 
D) Segurança; 
E) Liberalidade. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 

Os Serviços Públicos considerados convenientes, como o 
transporte coletivo e o fornecimento de energia, são 
denominados: 
 

A) Próprios; 
B) De utilidade pública; 
C) Gerais; 
D) Específicos; 
E) Adequados. 
 

QUESTÃO 22 

Os Serviços Públicos prestados à sociedade em geral, como a 
defesa do território, são denominados: 
 

A) Próprios; 
B) De utilidade pública; 
C) Gerais; 
D) Específicos; 
E) Adequados. 
 

QUESTÃO 23 

Os Serviços Públicos prestados a todos, mas com possibilidade 
de identificação dos beneficiados, são denominados: 
 

A) Próprios; 
B) De utilidade pública; 
C) Gerais; 
D) Específicos; 
E) Adequados. 
 

QUESTÃO 24 

Os Serviços Públicos executados de acordo com os princípios 
específicos do serviço público são denominados: 
 

A) Próprios; 
B) De utilidade pública; 
C) Gerais; 
D) Específicos; 
E) Adequados. 
 

QUESTÃO 25 

Os serviços públicos inerentes à soberania do Estado, como a 
defesa nacional ou a polícia judiciária, são denominados: 
 

A) Próprios; 
B) De utilidade pública; 
C) Gerais; 
D) Específicos; 
E) Adequados. 
 

QUESTÃO 26 

A forma de delegação do Serviço Público feita pelo Poder Público 
mediante licitação na modalidade concorrência à pessoa que 
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e 
risco e por prazo determinado, é denominada: 
 

A) Concessão; 
B) Permissão; 
C) Autorização de uso; 
D) Autorização de atos privados; 
E) Autorização de serviços públicos. 
 



0314 – SUPERVISOR DE MEIO AMBIENTE 

Página 5 de 7 

QUESTÃO 27 

A forma de delegação do Serviço Público, a título precário, 
mediante licitação da prestação de serviços públicos feita pelo 
poder concedente, a pessoa que demonstre capacidade de 
desempenho por sua conta e risco, é denominada: 
 
A) Concessão; 
B) Permissão; 
C) Autorização de uso; 
D) Autorização de atos privados; 
E) Autorização de serviços públicos. 
 

QUESTÃO 28 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente uma das 
características da Concessão de Serviço Público: 
 
A) Caráter mais estável; 
B) Exige autorização legislativa; 
C) Licitação só por concorrência; 
D) Formalização por contrato; 
E) Para pessoas físicas e jurídicas. 
 

QUESTÃO 29 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente uma das 
características da Permissão de Serviço Público: 
 
A) Sempre por prazo determinado; 
B) Caráter mais precário; 
C) Não exige autorização legislativa, em regra; 
D) Licitação por qualquer modalidade; 
E) Formalização por contrato de adesão. 
 

QUESTÃO 30 

Na hipótese de cometimento de infração contra a fauna com 
finalidade de obter vantagem pecuniária, a multa será aplicada: 
 
A) Em dobro; 
B) Em triplo; 
C) Em quádruplo; 
D) Em quíntuplo; 
E) Pela metade. 
 

QUESTÃO 31 

No caso de guarda de espécime silvestre, deve a autoridade 
competente deixar de aplicar as sanções cabíveis, quando o 
agente: 
 
A) Comprovar que o espécime encontra-se bem cuidado; 
B) Espontaneamente entregar os animais ao órgão ambiental 

competente; 
C) Comprovar que o espécime encontra-se sob sua guarda há 

mais de 5 anos; 
D) Espontaneamente devolver o animal ao seu habitat; 
E) Comprovar que o animal não pode subsistir em seu habitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 32 

A coleta de material destinado a fins científicos somente é 
considerada infração quando: 
 
A) Não for precedida de estudo de impacto; 
B) Não for autorizada pelo IBAMA; 
C) For realizada em mata ciliar; 
D) Se caracterizar, pelo seu resultado, como danosa ao meio 

ambiente; 
E) For incompatível com os fins da pesquisa realizada. 
 

QUESTÃO 33 

Exportar peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem 
autorização da autoridade competente é infração ambiental 
punível com: 
 
A) Multa diária; 
B) Multa; 
C) Suspensão das atividades; 
D) Restrição de direitos; 
E) Recolhimento dos petrechos. 
 

QUESTÃO 34 

Praticar caça profissional no País é infração ambiental punível 
com: 
 
A) Multa diária; 
B) Multa; 
C) Suspensão das atividades; 
D) Restrição de direitos; 
E) Recolhimento dos petrechos. 
 

QUESTÃO 35 

Comercializar produtos, instrumentos e objetos que impliquem a 
caça, perseguição, destruição ou apanha de espécimes da fauna 
silvestre é infração ambiental punível com: 
 
A) Multa diária; 
B) Multa; 
C) Suspensão das atividades; 
D) Restrição de direitos; 
E) Recolhimento dos petrechos. 
 

QUESTÃO 36 

Assinale a alternativa que aponta uma conduta que não é 
considerada infração ambiental: 
 
A) Pescar espécies que devam ser preservadas ou espécimes 

com tamanhos inferiores aos permitidos; 
B) Pescar quantidades inferiores às permitidas ou mediante a 

utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos 
permitidos; 

C) Transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar 
espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibida; 

D) Transportar, conservar, beneficiar, descaracterizar, 
industrializar ou comercializar pescados ou produtos 
originados da pesca, sem comprovante de origem ou 
autorização do órgão competente; 

E) Deixar de apresentar declaração de estoque. 
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QUESTÃO 37 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um dos 
princípios norteadores do processo administrativo para apuração 
infrações ambientais: 
 
A) Legalidade; 
B) Finalidade; 
C) Motivação; 
D) Ampla defesa; 
E) Eficácia. 
 

QUESTÃO 38 

O autuado será intimado da lavratura do auto de infração pelas 
seguintes formas, exceto:  
 
A) Pessoalmente; 
B) Por correio eletrônico; 
C) Por seu representante legal; 
D) Por carta registrada com aviso de recebimento; 
E) Por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto, não 

sabido ou se não for localizado no endereço. 
 

QUESTÃO 39 

Caso o autuado se recuse a dar ciência do auto de infração, o 
agente autuante certificará o ocorrido na presença de: 
 
A) 1 testemunha; 
B) 2 testemunhas; 
C) 3 testemunhas; 
D) 4 testemunhas; 
E) 5 testemunhas. 
 

QUESTÃO 40 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um dos 
requisitos para a lavratura do auto de infração ambiental: 
 
A) Ser lavrado em impresso próprio; 
B) Conter a identificação do autuante; 
C) Conter a descrição clara e objetiva das infrações 

administrativas constatadas; 
D) Conter a indicação dos respectivos dispositivos legais e 

regulamentares infringidos; 
E) Não devendo conter emendas ou rasuras que comprometam 

sua validade. 
 

QUESTÃO 41 

O auto de infração será encaminhado à unidade administrativa 
responsável pela apuração da infração, oportunidade em que se 
fará a autuação processual no prazo máximo de: 
 
A) Cinco dias úteis; 
B) Dez dias úteis; 
C) Quinze dias úteis; 
D) Vinte dias úteis; 
E) Trinta dias úteis. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 42 

O auto de infração que apresentar vício sanável poderá, a 
qualquer tempo, ser convalidado de ofício pela autoridade 
julgadora, mediante despacho saneador, após o pronunciamento 
do órgão do(a): 
 
A) Procuradoria-Geral da República; 
B) Ministério Público da União; 
C) Ministério Público Federal; 
D) Procuradoria-Geral Federal; 
E) Ministério Público Estadual. 
 

QUESTÃO 43 

Constatado o vício sanável, sob alegação do autuado, o 
procedimento será anulado: 
 
A) Integralmente; 
B) Sempre a partir da autuação; 
C) Sempre a partir da aplicação da sanção; 
D) A partir da fase em que o vício foi produzido; 
E) A partir da notificação do autuado. 
 

QUESTÃO 44 

O auto de infração que apresentar vício insanável deverá ser 
declarado nulo pela autoridade julgadora competente, que 
determinará: 
 
A) A sua convalidação; 
B) O seu arquivamento; 
C) A sua reabertura; 
D) O seu retorno à autoridade autuante; 
E) A apuração da responsabilidade do responsável pelo vício. 
 

QUESTÃO 45 

Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do 
seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas 
administrativas, exceto: 
 
A) Prisão; 
B) Embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas; 
C) Suspensão de venda ou fabricação de produto; 
D) Suspensão parcial ou total de atividades; 
E) Demolição. 
 

QUESTÃO 46 

Os animais domésticos e exóticos serão apreendidos quando 
forem: 
 
A) Encontrados no interior de unidade de conservação de 

proteção integral; 
B) Encontrados em seu habitat; 
C) Submetidos a procedimentos cirúrgicos; 
D) Privados do convívio de outros da mesma espécie; 
E) Encontrados feridos em seu habitat. 
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QUESTÃO 47 

Contados da data da ciência da autuação, o autuado poderá 
oferecer defesa contra o auto de infração ambiental no prazo de: 
 
A) 5 dias; 
B) 10 dias; 
C) 15 dias; 
D) 20 dias; 
E) 30 dias. 
 

QUESTÃO 48 

Sempre que o autuado decidir efetuar o pagamento da 
penalidade no prazo para apresentar defesa, o órgão ambiental 
responsável aplicará o desconto de: 
 
A) 10%; 
B) 20%; 
C) 30%; 
D) 40%; 
E) 50%. 
 

QUESTÃO 49 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um dos 
requisitos da defesa apresentada interposta contra infração 
ambiental: 
 
A) Ser formulada por escrito; 
B) Ser subscrita por engenheiro ambiental; 
C) Conter os fatos que contrariem o disposto no auto de infração; 
D) Bem como a especificação das provas que o autuado 

pretende produzir a seu favor; 
E) Conter os fundamentos jurídicos que contrariem o disposto no 

auto de infração. 
 

QUESTÃO 50 

Na hipótese do autuado, em sua defesa, ser representado por 
procurador deverá apresentar o instrumento de mandato no prazo 
de até: 
 
A) 2 dias; 
B) 3 dias; 
C) 5 dias; 
D) 7 dias; 
E) 10 dias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




