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PORTUGUÊS 
 

QUESTÃO 01 

 
 
Assinale a afirmativa correta sobre a expressão “comer asfalto”: 
 
A) Está sendo usada no sentido denotativo; 
B) Está sendo usada no sentido literal; 
C) Está sendo usada no sentido conotativo; 
D) Está sendo usada como expressão ambígua; 
E) Está sendo usada de maneira incoerente com o contexto. 
 

QUESTÃO 02 
 

 
 
O emprego incorreto da crase justifica-se pelo fato 
 
A) De não haver nenhum verbo exigindo a preposição; 
B) De o verbo antecedente exigir outra preposição; 
C) De o verbo quilômetro ser intransitivo, por isso não 

exige preposição; 
D) De as palavras sest/senat não exigirem preposição; 
E) De a palavra quilômetro ser masculina e, por isso, não 

admite crase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observe a imagem para responder às questões 03 e 
04 
 

 
 

QUESTÃO 03 

A estratégia de convencimento pretendida pelo outdoor 
é pautada em qual figura de linguagem? 
 
A) Na metáfora; 
B) Na ironia; 
C) No pleonasmo; 
D) Na hipérbole; 
E) No eufemismo. 
 

QUESTÃO 04 

No enunciado “Dirigir e beber é suicídio. Não brinque no 
trânsito” o ponto poderia ser substituído, mantendo a 
relação semântica entre as orações, pelo conectivo: 
 
A) Todavia; 
B) Mas também; 
C) Pois; 
D) No entanto; 
E) Por isso. 
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QUESTÃO 05 

Leia a charge e julgue as assertivas que seguem: 
 

 
 
I. O uso dos pronomes demonstrativos foge à variedade 

padrão; 
II. O verbo esquecer, nesse caso, é transitivo indireto; 
III. O humor da charge baseia-se, principalmente, na 

utilização de palavras antônimas. 
 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I; 
C) Apenas III; 
D) Apenas I e III; 
E) Todas. 
 
Texto para as questões 06 e 07: 
 
Pai não entende nada 
 
- Um biquíni novo? 
- É, pai. 
- Você comprou um ano passado! 
- Não serve mais, pai. Eu cresci. 
- Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos, 
este ano tem 15. Não cresceu tanto assim. 
- Não serve, pai. 
- Está bem, está bem. Toma o dinheiro. Compra um 
biquíni maior. 
- Maior não, pai. Menor. 
Aquele pai, também, não entendia nada. 

Luís Fernando Veríssimo. Festa de criança. São Paulo, Ática, 
2000. 

 

QUESTÃO 06 

 
A) Uma crônica; 
B) Um poema; 
C) Uma canção; 
D) Um bilhete; 
E) Uma peça teatral. 
 
 

QUESTÃO 07 

De acordo com as normas gramaticais de acentuação 
gráfica e separação silábica das palavras presentes no 
texto, julgue as afirmativas a seguir: 
 
I. A palavra biquíni recebe acento por ser paroxítona 

terminada em i; 
II. As palavras passado e cresceu, quando separadas, 

permanecem com seus respectivos dígrafos em uma 
mesma sílaba; 

III. Com excessão da palavra biquíni, todas as outras 
palavras acentuadas no texto são oxítonas; 

IV. Há no texto dois adjetivos antônimos. 
 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas II e III; 
C) Apenas I e IV; 
D) Apenas IV; 
E) Apenas III. 
 

QUESTÃO 08 

 

 
 
Além de mocreia, que não recebe mais acento pelo 
motivo explicado pela personagem, há uma explicação 
correta para as mudanças do novo acordo ortográfico 
em: 
 
A) Heroi, que também perdeu o acento pelo mesmo 

motivo de mocreia; 
B) Para se diferenciará pelo contexto, pois o acento 

diferencial não existe mais; 
C) Palavras com trema foram extintas, pois esse sinal não 

existe mais em nenhuma ocasião; 
D) Chapeu, pois o acento do ditongo aberto éu não existe 

mais; 
E) Microondas, pois o hífen também foi abolido. 
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QUESTÃO 09 

Em se tratando das correspondências oficiais, todas as 
alternativas estão corretas, exceto: 
 
A) O relatório corresponde a uma exposição 

circunstanciada sobre atividades em função do cargo 
exercido; 

B) O memorando é utilizado para encaminhar atos, 
propostas, pedidos aos chefes dos poderes públicos; 

C) A redação oficial deve caracterizar-se pela 
impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, 
clareza, concisão, formalidade e uniformidade; 

D) O ofício é o registro em que se relatam os assuntos de 
uma reunião, assembleia ou convenção; 

E) As correspondências oficiais são utilizadas pelo poder 
público. 

 

QUESTÃO 10 

O amor e a loucura 
 
No Amor tudo é mistério: suas flechas e sua aljava, sua 
chama e sua infância eterna. 
Mas por que o amor é cego?  
Aconteceu que num certo dia o Amor e a Loucura 
brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu 
entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu 
então o Amor que se reunisse para tratar do assunto o 
conselho dos deuses. Mas a Loucura, impaciente, deu-lhe 
uma pancada tão violenta que lhe privou da visão. 
Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança, aos 
gritos. E diante de Júpiter, Nêmesis – a deusa da vingança 
– e de todos os juízes do inferno, Vênus exigiu que aquele 
crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego. 
Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do 
Supremo Tribunal Celeste consistiu em condenar a 
Loucura a servir de guia ao Amor. 

(In: Flávio Moreira da Costa, org. Os melhores contos de 
loucura. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. P. 17-8) 

 
Após a leitura do texto de La Fontaine, considere as 
seguintes afirmações: 
 
I. As palavras Loucura e Amor são personagens da 

história, por isso são grafadas com iniciais 
maiúsculas, como todo nome próprio; 

II. A estrutura do texto pertence ao gênero textual 
fábula e, portanto, poderia apresentar o seguinte 
ensinamento: “o amor, além de cego, é guiado pela 
loucura.”; 

III. Amor e loucura são adjetivos abstratos; 
IV. No trecho “Vênus exigiu que aquele crime fosse 

reparado.” Há um período composto por 
subordinação. 

 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e III; 
B) Apenas I, II e III; 
C) Apenas I; 
D) Apenas I, II e IV; 
E) Todas as afirmações. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Sabe-se que a afirmação “Meu carro é verde ou minha 
casa não é branca.” é falsa. Portanto, é verdadeira a 
afirmação: 
 
A) Se minha casa é branca então meu carro é verde; 
B) Se meu carro é verde então minha casa é branca; 
C) Se meu carro não é verde então minha casa não é 

branca; 
D) Meu carro é verde e minha casa é branca; 
E) Meu carro não é verde e minha casa não é branca. 
 

QUESTÃO 12 

André, Bruno, Cláudio, Davi, Érico e Fábio alugaram 6 
quartos (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6)  lado a lado no 3° 
andar de um hotel. O número de modos diferentes de 
eles ocuparem esses 6 quartos, cada um em um quarto, 
se Cláudio não ficar no quarto Q3 nem Davi ficar no 
quarto Q4 é: 
 
A) 504; 
B) 480; 
C) 720; 
D) 264; 
E) 216. 
 

QUESTÃO 13 

Uma equipe de 10 operários de mesma produtividade 
recebeu do engenheiro a tarefa de construir um muro em 
15 dias trabalhando 8 horas por dia. 10 dias após do 
início da obra 2 operários foram demitidos e a obra teve 
de ser tocada pelos operários restantes. Para que a tarefa 
seja realizada no prazo previsto a jornada diária de 
trabalho dos operários restantes deve ser alterada para: 
 
A) 12 horas; 
B) 7 horas; 
C) 6 horas; 
D) 11 horas; 
E) 10 horas. 
 

QUESTÃO 14 

Três amigos montaram uma empresa e se tornaram 
sócios. Alberto investiu R$ 20.000,00, Benevides investiu 
R$ 15.000,00 e Carvalho investiu R$ R$ 25.000,00. 
Combinaram que todo lucro seria dividido em partes 
diretamente proporcionais às quantias investidas e todo 
prejuízo seria dividido em partes inversamente 
proporcionais às quantias investidas. Se a empresa, num 
dado mês deu prejuízo de R$ 2.350,00, a parte desse 
prejuízo que cabe a Carvalho é: 
 
A) R$ 750,00; 
B) R$ 680,00; 
C) R$ 600,00; 
D) R$ 580,00; 
E) R$ 400,00. 
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QUESTÃO 15 

Numa segunda-feira Dona Fátima descobre que um de 
seus filhos não foi à escola naquele dia. Chamou-os e 
perguntou qual deles não havia ido à escola naquele dia e 
eles responderam: 
 
Paulo: “Eu fui.” 
José: “Paulo está falando a verdade.” 
Pedro: “Carlos não foi à escola.” 
João: Pedro está mentindo.” 
Carlos: “João não foi à escola.” 
 
Se apenas um dos 5 filhos de Dona Fátima está mentindo 
e os outros 4 estão falando a verdade, podemos afirmar, 
baseados nas respostas dos filhos, que aquele que não foi 
à escola naquele dia foi: 
 
A) Paulo; 
B) José; 
C) Pedro; 
D) João; 
E) Carlos. 
 

ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

Na primeira quinzena de Novembro/2012, o governo 
federal lançou o Pacto Nacional de Alfabetização na 
Idade Certa, o PNAIC. Ele pretende transformar uma 
situação preocupante: metade das crianças brasileiras de 
até 8 anos não sabe ler ou escrever adequadamente. 
Sobre o PNAIC é CORRETO afirmar: 
 
A) Ele estabeleceu como prioridade a alfabetização de 

todos os alunos da escola privada e, graças a uma 
incomum cooperação entre os municípios e o governo 
estadual; 

B)  É um programa de cooperação entre Governo do 
Estado e municípios cearenses com a finalidade de 
apoiar os municípios para alfabetizar os alunos da 
rede pública de ensino até o final do segundo ano do 
ensino fundamental; 

C) É inspirado em um programa de alfabetização 
cearense, o PAIC, ou Programa de Alfabetização na 
Idade Certa; 

D) Um dos eixos principais de atuação do PNAIC objetiva 
oferecer assessoria técnico-pedagógica aos 
municípios no sentido de promover a implementação 
e implantação de propostas didáticas de alfabetização 
eficientes, que garantam a alfabetização das crianças 
matriculadas na rede pública e privada de ensino até o 
2º ano do Ensino Fundamental; 

E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 

Sobre a Copa do Mundo de 2014, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) Apenas cinco cidades das cinco regiões do Brasil 

receberão jogos da Copa do Mundo em 2014; 
B) Para o Brasil, a Copa de 2014 é a oportunidade de o 

país dar um salto de modernização e apresentar não 
só sua capacidade de organização, como também força 
econômica para captar investimentos e os muitos 
atrativos que podem transformar o país em um dos 
mais importantes destinos turísticos do mundo a 
partir de um futuro próximo; 

C) O Castelão, estádio da Copa 2014 com as obras mais 
avançadas, já tem previsto o seu primeiro jogo oficial 
no dia 20 de janeiro, na abertura da Copa do Nordeste 
de 2013; 

D) A Cidade Maravilhosa, como é conhecida o Rio de 
Janeiro, será o palco da finalíssima do Mundial. Os 
cariocas também se preparam para a Olimpíada de 
2016; 

E) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é a 
entidade que organiza o futebol brasileiro, com as 27 
federações estaduais vinculadas. A entidade, com sede 
no Rio de Janeiro, organiza o Campeonato Brasileiro 
de futebol e também é responsável pelos torneios de 
futebol feminino do país. 

 

QUESTÃO 18 

Analise as afirmações abaixo relacionadas à usina 
hidrelétrica de Belo Monte (Fonte Wikipédia): 
 
I. A Usina Hidrelétrica de Belo Monte é uma central 

hidrelétrica que está sendo construída no Rio Xingu, 
no estado brasileiro do Pará, nas proximidades da 
cidade de Altamira; 

II. Desde seu início, o projeto de Belo Monte encontrou 
forte oposição de ambientalistas brasileiros e 
internacionais e de algumas comunidades indígenas 
locais. Essa pressão levou a sucessivas reduções do 
escopo do projeto, que originalmente previa outras 
barragens rio acima e uma área alagada total muito 
maior. Em 2008, o CNPE decidiu que Belo Monte será 
a única usina hidrelétrica do Rio Xingu; 

III. O movimento contrário à obra, encabeçado por 
ambientalistas e acadêmicos, defende que a 
construção da hidrelétrica irá provocar a alteração do 
regime de escoamento do rio, com redução do fluxo 
de água, afetando a flora e fauna locais e introduzindo 
diversos impactos socioeconômicos. 

 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I e III; 
C) Apenas II e III; 
D) I, II e III; 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
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QUESTÃO 19 

Assinale a única opção INCORRETA: 
 
A) O Tribunal de Contas dos Municípios – TCM do Estado 

do Ceará atualmente é presidido pelo Conselheiro 
Manoel Beserra Veras; 

B) Cid Ferreira Gomes, atual governador do Estado do 
Ceará, nasceu em Sobral, Região Norte do Ceará. Já foi 
deputado estadual e exerceu o cargo de primeiro-
secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. 
Sua primeira experiência em cargos do poder 
executivo deu-se com a eleição para governar o 
Estado; 

C) A Assembleia Legislativa do Ceará é composta por 46 
deputados eleitos pelo voto direto da população. Cabe 
ao Poder a tarefa de legislar, ou seja, transformar em 
leis as demandas da sociedade; cobrar a aplicação 
dessas medidas e fiscalizar de forma permanente a 
aplicação do recursos públicos por parte do Governo e 
demais órgãos da administração. Atualmente é 
presidida pelo Deputado Roberto Cláudio, eleito 
prefeito de Fortaleza; 

D) O Tribunal de Contas do Estado, TCE-CE é constituído 
por sete conselheiros escolhidos na forma prevista na 
Constituição Estadual, nomeados pelo Governador do 
Estado e tomam posse em sessão especial do Tribunal 
Pleno. Atualmente, é presidido pelo Conselheiro 
Valdomiro Távora; 

E) O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará é o órgão do 
Poder Judiciário com jurisdição em todo o território 
estadual para decidir, em Segunda Instância, todas as 
questões relativas à Justiça. Atualmente é presidido 
pelo Des. José Arísio Lopes da Costa. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 

O Poder Executivo tem a função de governar o povo e 
administrar os interesses públicos, de acordo as leis 
previstas na Constituição Federal. No Brasil, País que 
adota o regime presidencialista, o líder do Poder 
Executivo é o Presidente da República, que tem o papel 
de chefe de Estado e de governo. O Presidente é eleito 
democraticamente para mandato com duração de quatro 
anos e possibilidade de uma reeleição consecutiva para 
igual período. Assinale a ÚNICA OPÇÃO INCORRETA 
sobre a Presidência da República de nosso país: 
 
A) Atualmente a estrutura de governo é formada por 30 

(trinta) órgãos entre ministérios e outros com status 
de ministério; 

B) Dentre os vários órgãos com status de ministério 
podem ser citados o Banco Central do Brasil, a 
Controladoria Geral da União e a Secretaria de 
Relações Institucionais; 

C) O Palácio do Planalto é a sede do Poder Executivo 
Federal, local onde está o Gabinete Presidencial do 
Brasil, enquanto o Palácio da Alvorada, projetado por 
Oscar Niemeyer, abriga a residência oficial do 
Presidente da República; 

D) Os símbolos e hinos são manifestações gráficas e 
musicais, de importante valor histórico, criadas para 
transmitir o sentimento de união nacional e mostrar a 
soberania do país. Segundo a Constituição, os quatro 
símbolos oficiais da República Federativa do Brasil 
são a Bandeira Nacional, o Hino Nacional, o Brasão da 
República e o Selo Nacional; 

E) Michel Temer é o vice-presidente da República do 
Brasil eleito, em 2010, juntamente com a presidenta 
Dilma Rousseff. Reconhecido pela habilidade política, 
ocupou por três vezes a presidência da Câmara dos 
Deputados e preside, há 11 anos, o maior partido do 
país, o PMDB. Entre as principais atribuições da Vice-
Presidência está a defesa do interesse nacional em 
foros, encontros e negociações internacionais. 

 
Anotações 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

O capítulo VI da Constituição Federal Brasileira de 1988 
informa que “Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida”. Para assegurar a 
efetividade desse direito, não é incumbência do Poder 
Público, segundo a CF/88: 
 
A) Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio 

genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à 
pesquisa e manipulação de material genético; 

B) Promover a educação ambiental em todos os níveis de 
ensino e a conscientização pública para a preservação 
do meio ambiente; 

C) Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de 
impacto ambiental, sendo proibida sua publicidade; 

D) Preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas; 

E) Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 
provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade. 

 

QUESTÃO 22 

Não é um princípio da Política Nacional do Meio 
Ambiente (Lei Nº 6938/81): 
 
A) Planejamento e fiscalização do uso dos recursos 

ambientais; 
B) Recuperação de áreas degradadas; 
C) Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e 

do ar; 
D) Educação ambiental a todos os níveis de ensino, 

excluindo a educação da comunidade. 
E) Controle e zoneamento das atividades potencial ou 

efetivamente poluidoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 

A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Nº 6938/81) 
visa: 
 
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. À preservação e restauração dos recursos ambientais 
com vistas à sua utilização racional e disponibilidade 
permanente, concorrendo para a manutenção do 
equilíbrio ecológico propício à vida. 

 
Analise a alternativa correta: 
 
A) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
B) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras; 
C) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
D) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras; 
E) As afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
 

QUESTÃO 24 

É o órgão consultivo e deliberativo, a partir da Lei Nº 
6938/81, com a finalidade de assessorar, estudar e 
propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas 
governamentais para o meio ambiente e os recursos 
naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, 
sobre normas e padrões compatíveis com o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia 
qualidade de vida: 
 
A) Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); 
B) Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da 

República; 
C) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA); 
D) Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio); 
E) Secretarias do Meio Ambiente municipais. 
 

QUESTÃO 25 

Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos: 
 
A) Deliberar sobre os projetos de aproveitamento de 

recursos hídricos cujas repercussões extrapolem o 
âmbito dos Municípios em que serão implantados; 

B) Encaminhar para os Estados o papel de 
acompanhamento da execução do Plano Nacional de 
Recursos Hídricos; 

C) Promover a articulação do planejamento de recursos 
hídricos com os planejamentos nacional, regional, 
estaduais e dos setores usuários; 

D) Propor alteração da legislação pertinente a recursos 
hídricos e todo e qualquer assunto vinculado à 
questão ambiental; 

E) Arbitrar, em primeira instância administrativa, os 
conflitos existentes entre Conselhos Estaduais de 
Recursos Hídricos. 
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QUESTÃO 26 

Para a Política Estadual de Recursos Hídricos do Ceará 
(Lei Nº 11.996/92) tem como princípio fundamental o 
gerenciamento dos Recursos Hídricos deve ser 
integrado, descentralizado e participativo sem a 
dissociação dos aspectos qualitativos e quantitativos, 
considerando as fases: 
 
A) Econômica e social das comunidades ribeirinhas; 
B) Aérea, superficial e subterrânea do ciclo hidrológico; 
C) Químicas e físicas da água; 
D) Primárias, secundárias e terciárias da sociedade 

cearense que se utilizam das águas; 
E) Pré-hidrológica, de consumação e reciclagem da água. 
 

QUESTÃO 27 

A partir da Portaria da SEMACE N°154/2002 a 
responsabilidade de monitorar o efluente interligado a 
rede pública de esgotos ficará a cargo: 
 
A) Das concessionárias dos serviços de esgotamento; 
B) Da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos 

(COGERH); 
C) Do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) 
D) Do Governo Federal; 
E) Da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 

Hídricos ( FUNCEME). 
 

QUESTÃO 28 

Podemos definir Desenvolvimento Sustentável como: 
 
A) O atendimento das necessidades imediatas da 

população, sem preocupação com as gerações futuras; 
B) O atendimento das necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras 
atenderem as suas próprias necessidades; 

C) O atendimento das necessidades das gerações futuras 
sem haver preocupação com o presente; 

D) O desenvolvimento dos sistemas econômicos com a 
crise capitalista; 

E) O desenvolvimento econômico dos países 
subdesenvolvidos. 

 

QUESTÃO 29 

É um uso da água que respeita a preservação do recurso 
hídrico: 
 
A) Uso do recurso hídrico como receptora de esgoto 

doméstico e industrial; 
B) Uso de agrotóxicos em cultivos agrícolas próximo aos 

rios; 
C) Lavagem clandestina, ou seja, não autorizada, de 

barcos no alto mar, que largam combustíveis; 
D) Reuso da água desde a simples recirculação de água 

de enxágue da máquina de lavagem, com ou sem 
tratamento aos vasos sanitários, até uma remoção em 
alto nível de poluentes para lavagens de carros; 

E) Uso dos recursos hídricos para o descarte de óleo e 
detergente. 

 

QUESTÃO 30 

“É o processo de formação do solo, estando relacionada 
com as condições particulares do clima e do ambiente. 
Ocorre de forma natural, contudo, pode ser alterado com 
intervenção do homem a partir do desmatamento e uso 
intenso de fertilizantes”. Essa sentença está relacionada 
a(o): 
 
A) Pedogênese; 
B) Abalos sísmicos; 
C) Biogênese; 
D) Formação de Ravinas; 
E) Vulcanismo. 
 

QUESTÃO 31 

Interligue a Parte 1 com suas corretas definições na 
Parte 2: 
 
Parte 1 
 
1. Rochas Magmáticas; 
2. Rochas Sedimentares; 
3. Rochas Metamórficas. 
 
Parte 2 
 
(   ) Formadas a partir da consolidação de material 

sedimentar, originado tanto pela decomposição de 
outras rochas quanto por processos químicos e 
orgânicos; 

(   ) Se formam a partir do resfriamento e solidificação do 
material magmático; 

(   ) Originadas a partir das transformações de outras 
rochas. 

 
A sequência correta para a parte dois é: 
 
A) 1, 2 e 3; 
B) 2, 1 e 3; 
C) 3, 2 e 1; 
D) 1, 3 e 2; 
E) 2, 3 e 1. 
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QUESTÃO 32 

A figura abaixo representa um processo geológico que 
ocorre sempre que a superfície é submetida a uma força 
proveniente do interior da Terra, resultando num 
movimento de orogenia.  
 

 
 
Estamos tratando de: 
 
A) Falhamentos; 
B) Vulcanismo; 
C) Erosão; 
D) Dobramentos; 
E) Hidrogeologia. 
 

QUESTÃO 33 

A Avaliação de Impacto Ambiental talvez seja o 
instrumento de maior importância na gestão ambiental, 
pois o que se define a partir dela produz efeitos diretos 
sobre o meio ambiente, em exata correspondência ao 
Princípio do(a): 
 
A) Causalidade; 
B) Prevenção e da Precaução; 
C) Intempestividade; 
D) Ação e Consequência; 
E) Determinismo Ambiental. 
 

QUESTÃO 34 

“Trata-se de um documento em que as informações da 
avaliação ambiental estão consubstanciadas, que 
apresenta e discute os impactos considerados relevantes 
para o empreendimento em questão e propõe as 
medidas mitigadoras e um plano de monitoramento”. 
 
O trecho acima está se referindo à(ao): 
 
A) Relatório de Zona Industrial (RZI); 
B) Auditoria Ambiental; 
C) Relatório de Interesses Difusos (RID); 
D) Carta de Gestão de Áreas (CGA); 
E) Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 
 

QUESTÃO 35 

São fatores preponderantes na modificação natural do 
clima, exceto: 
 
A) Latitude; 
B) Altitude; 
C) Maritimidade e continentalidade; 
D) Correntes marítimas; 
E) Urbanização. 
 
 

QUESTÃO 36 

“Nesse tipo de clima, as chuvas, além de escassas, são 
mal distribuídas durante o ano. Abrange grande parte do 
sertão nordestino, aparecendo retratadas no quadro 
natural pela vegetação xerofítica e pelo escoamento 
hidrográfico intermitente”. 
 
A frase acima trata do clima: 
 
A) Semiúmido; 
B) Temperado; 
C) Semiárido; 
D) Equatorial úmido; 
E) Litorâneo. 
 

QUESTÃO 37 

Sabe-se que é necessário adotar estratégias globais que 
visem a um aprimoramento técnico-científico, 
educacional e do desenvolvimento econômico-social, 
tendo como ponto de convergência os interesses maiores 
da humanidade, a melhoria geral da qualidade de vida e 
a recuperação e a preservação da natureza. Não é um 
objetivo preocupado com a melhoria da qualidade 
ambiental: 
 
A) Coleta seletiva do lixo; 
B) Reindustrialização dos resíduos de papel, metais, 

plásticos, borrachas, óleos e graxas, vidros, tecidos, 
madeiras; 

C) Instalação de rede de coleta de esgotos urbanos e 
estações de tratamento; 

D) Aplicação de herbicidas químicos, que apesar de 
contaminar o solo, contribui para o aumento da 
produção alimentícia; 

E) Reindustrialização das sucatas de veículos e 
equipamentos em geral, colocados fora de uso. 

 

QUESTÃO 38 

É Unidade de Proteção Integral: 
 
A) Reserva de Fauna; 
B) Floresta Nacional; 
C) Reserva de Desenvolvimento Sustentável; 
D) Parque Nacional; 
E) Reserva Extrativista. 
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QUESTÃO 39 

O licenciamento ambiental se realiza em um só nível de 
competência, compreendendo fases distintas, 
caracterizadas, de modo geral, pela emissão sucessiva ou 
isolada de três tipos básicos de Licenças: 
 
A) Licença Prévia; Licença de Instalação e; Licença de 

Operação; 
B) Licença de Instalação; Licença de Liberação e; Licença 

de Operação; 
C) Licença Prévia; Licença de Inquérito e; Licença de 

Instalação; 
D) Licença Prévia; Licença de Instalação e; Licença de 

Verificação; 
E) Licença de Instalação; Licença de Inquérito e; Licença 

de Verificação. 
 

QUESTÃO 40 

Consiste na técnica de disposição de resíduos sólidos 
urbanos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde 
pública e à segurança, minimizando os impactos 
ambientais, método este que utiliza princípios de 
engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor 
área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, 
cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de 
cada jornada de trabalho ou a intervalos menores se for 
necessário. O processo de decomposição é anaeróbico, 
em razão da escassez de ar dentro das células. 
 
O texto acima trata da(o): 
 
A) Entulho; 
B) Aterro sanitário; 
C) Compostagem; 
D) Trituração; 
E) Incineração. 
 

QUESTÃO 41 

É definido(a) como a primeira etapa física do 
gerenciamento de resíduos: 
 
A) Estação de transbordo; 
B) Reciclagem; 
C) Entulho; 
D) Coleta; 
E) Triagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 42 

O Ciclo PDCA é uma ferramenta de qualidade que facilita 
a tomada de decisões visando garantir o alcance das 
metas necessárias à sobrevivência dos estabelecimentos 
e, embora simples, representa um avanço para o 
planejamento eficaz. Não é um passo desse ciclo: 
 
A) Fazer, executar – implementar as ações necessárias; 
B) Checar, verificar – monitorar e medir os processos e 

produtos em relação às políticas, aos objetivos e aos 
requisitos estabelecidos e relatar os resultados; 

C) Planejar – estabelecer os objetivos e processos 
necessários para fornecer resultados de acordo com 
os requisitos e políticas pré-determinados; 

D) Agir – executar ações para promover continuamente a 
melhoria dos processos; 

E) Implementar – executar objetivamente, não havendo a 
necessidade de verificar/checar a ação necessária, 
dado o prazo a ser cumprido. 

 

QUESTÃO 43 

É uma característica do Licenciamento Ambiental: 
 
A) Privacidade; 
B) Publicidade; 
C) Inoperância; 
D) Imediatista; 
E) Desarticulado. 
 

QUESTÃO 44 

É um bioma exclusivamente brasileiro, ocupando 
aproximadamente 11% do território nacional e 70% do 
Nordeste. Uma característica marcante é a presença de 
árvores, lenhas e galhos secos, que são de fácil 
combustão por sua baixa umidade: 
 
A) Pantanal; 
B) Campos sulinos; 
C) Mata Atlântica; 
D) Caatinga; 
E) Cerrado. 
 

QUESTÃO 45 

A sigla ISO denomina International Organization for 
Standardization (Organização Internacional de 
Padronização), é uma organização não governamental 
que está presente em cerca de 120 países. Foi fundada 
em 1947 em Genebra e a sua função é promover a 
normalização de produtos e serviços, utilizando 
determinadas normas, para que a qualidade dos 
produtos seja sempre melhorada. É uma série de normas 
desenvolvidas pela (ISO) e que estabelecem diretrizes 
sobre a área de gestão ambiental: 
 
A) ISO 9000; 
B) ISO 2000; 
C) ISO 14000; 
D) ISO 9001; 
E) ISO 17000. 
 
 



0378 – TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 

Página 10 de 10 

QUESTÃO 46 

De acordo com a sua origem os esgotos poderão ser 
classificados em: 
 
A) Doméstico, Industrial, Sanitário e Pluvial; 
B) Doméstico, Informal, Sanitário e Industrial; 
C) Residencial, Informal, Sanitário e Pluvial; 
D) Residencial, Informal, Industrial e Sanitário; 
E) Natural, Intermitente, Sanitário e Industrial. 
 

QUESTÃO 47 

Segundo a Resolução Conama Nº 20, de 18 de junho de 
1986, as Águas Salobras são destinadas: 
 
A) Ao abastecimento doméstico sem prévia ou com 

simples desinfecção; 
B) À irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e 

forrageiras; 
C) À irrigação de hortaliças e plantas frutíferas; 
D) À dessedentação de animais; 
E) À criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de 

espécies destinadas à alimentação humana. 
 

QUESTÃO 48 

São efeitos da poluição das águas no abastecimento 
público e industrial, exceto: 
 
A) Surgimento de doenças de veiculação hídrica, como 

gastrenterite, febre tifoide, hepatite e cólera; 
B) Variações rápidas e imprevisíveis na qualidade das 

águas no abastecimento; 
C) Embaratecimento do tratamento da água; 
D) Limitação para uso em determinadas indústrias, como 

as do ramo de bebidas e alimentos; 
E) Desenvolvimento de problemas em caldeiras, 

causando obstrução nesses equipamentos. 
 

QUESTÃO 49 

Corresponde ao aumento da temperatura em áreas 
urbanas, causada entre outros fatores pela capacidade 
térmica de calor e a condutividade das superfícies 
urbanas que acarretam absorção da radiação durante o 
dia e sua liberação na atmosfera, à noite. A emissão de 
gases poluentes e a ausência de áreas verdes também 
são fatores característicos do fenômeno denominado de: 
 
A) Ilha de calor; 
B) Buraco da camada de ozônio; 
C) Poluição sonora; 
D) Evapotranspiração; 
E) Efeito Estufa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 50 

“O ciclo hidrológico tem uma aplicação prática no estudo 
dos recursos hídricos que visa avaliar e monitorar a 
quantidade de água disponível na superfície da Terra. A 
unidade geográfica para esses estudos é a bacia 
hidrográfica, no qual consiste num sistema físico onde 
podemos quantificar o ciclo da água”. 
 
Esta análise quantitativa é feita pela equação geral da(o): 
 
A) Escoamento superficial; 
B) Interceptação; 
C) Infiltração; 
D) Balanço hídrico; 
E) Precipitação meteórica. 
 
 

 




