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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 25 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta 
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de 
sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Gabarito, o qual conterá o Cartão de Identificação e o Cartão 
Resposta. 
O Cartão de Identificação deverá ser preenchido atentamente com Nome, Nº de Inscrição e Assinatura. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 a 25, com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 
 

 
 

Formas Incorretas:  
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato.  
O Gabarito é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, 
rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Concurso Público. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Gabarito, somente será permitida após transcorrido 
45 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Gabarito ao fiscal de 
sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso 
Público. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Gabarito. 
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página da prova escrita objetiva para conferir 
com o gabarito oficial. 
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferirem os Gabaritos, assinarem a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de Identificação, 
os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Gabarito, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 10 de março de 2013, após as 21h00min, 
no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do email 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 11 a 15 de março de 2013. 
 
 






 

Língua Portuguesa 

 
O poema a seguir servirá como base para responder as 
questões 01 e 02: 
 

O PÁSSARO INCUBADO 
 

O pássaro preso na gaiola 
é um geógrafo quase alheio: 

Prefere, do mundo que o cerca, 
não as arestas: o meio. 

 
É isso que o diferencia 

dos outros pássaros: ser duro. 
Habita cada momento 

que existe dentro do cubo. 
 

Ao pássaro preso se nega 
a condição acabado. 

Não é um pássaro que voa: 
É um pássaro incubado. 

 
Falta a ele: não espaços 

nem horizontes nem casas: 
Sobra-lhe uma roupa enjeitada 

que lhe decepa as asas. 
 

O pássaro preso é um pássaro 
recortado de seu domínio: 
Não é dono de onde mora, 
nem mora onde é inquilino. 

 
CACASO. Beijo na boca e outros poemas. São Paulo: 

Brasiliense, 1985. 
 
01) De acordo com o poema: 
 

I. Trata-se de um texto literário. 
II. Ao usar a metáfora “roupa enjeitada” o autor 

refere-se à gaiola. 
III. O pássaro incubado torna-se, pelo meio em que 

vive um pássaro ditoso. 
 
a) Somente I e III estão corretos. 
b) Somente I e II estão corretos. 
c) Somente II e III estão corretos. 
d) Somente III está correto. 
e) Todos estão corretos. 
  
02) “Falta a ele: não espaços 

nem horizontes nem casas: 

Sobra-lhe uma roupa enjeitada 

que lhe decepa as asas..” A figura de linguagem 
presente no verso sublinhado é: 
 
a) Metonímia. 
b) Antítese. 
c) Pleonasmo. 

d) Sinestesia. 
e) Polissíndeto. 
 
03) Das assertivas a seguir somente uma apresenta erro 
em relação ao emprego da crase. Identifique-a: 
 
a) Ele seguiu o plano à risca, pois sabia que o chefe era 

rigoroso. 
b) À noite, sempre batia aquela saudade da infância. 
c) Quero resolver esse problema e deixar tudo às claras. 
d) Quando adentramos o quarto esta às escuras. 
e) A moça passou a noite de núpcias à bordo de um 

lindo navio. 
 
04) “Tom Cruise é um ator célebre.”  Reescrevendo a 
frase utilizando o superlativo absoluto sintético da 
palavra destacada temos:  
 
a) Tom Cruise é um ator celeberríssimo. 
b) Tom Cruise é um ator celeberísimo. 
c) Tom Cruise é um ator celebérrimo. 
d) Tom Cruise é um ator celeberílimo. 
e) Tom Cruise é um ator celeberrílimo. 
 
05) Qual das palavras sublinhadas não corresponde a 
um verbo de ligação: 
 
a) A música daquele compositor virou tema de novela. 
b) O castelo tornou-se um lugar indescritível. 
c) A fisionomia das gêmeas continua bem diferente. 
d) O folião estava na avenida. 
e) O meu cachorro foi o mais comportado na 

competição. 
 

Matemática 

 
06) Uma locomotiva percorreu 35 km em seu primeiro 
dia de trabalho. No segundo dia percorreu 70 km. No 
terceiro dia de trabalho percorreu 140 km e assim por 
diante. Considerando que no seu último dia de trabalho 
a locomotiva percorreu 4480 km, quantos dias ela 
trabalhou? 
 
a) 6 
b) 7 
c) 8 
d) 9 
e) 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 

07) O valor de x na expressão abaixo é: 
 

34x + (-12 . 28) + √81 = 12x - 63 
 
a) 12 
b) 18 
c) 12x - 63 
d) 24 
e) 37 
 
 
 
 
08) No lançamento de dois dados, um verde e um 
vermelho, qual a probabilidade de sair 4 no verde e 2 
no vermelho? 
 
a) 1 

6 
b) 11 

36 
c) 36 
d) 3 

8 
e) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
 
 
 
09) A área do triângulo abaixo é: 
 
 
 
 
 
 
 
a) 119 
b) 47 
c) 31 
d) 175 
e) 53 
 
 
 
 
10) Margarida é doméstica e recebe R$ 650,00 por mês 
de salário. Ela guardou 1/5 de seu salário, em notas de 
R$ 20,00 e de R$ 10,00, para as compras de 
supermercado do mês. Quantas notas de R$ 20,00 ela 
guardou? 
 
a) 5 
b) 6 
c) 7 
d) 8 
e) 9 
  

Conhecimentos Gerais 

 
11) Recentemente foi divulgada no Jornal Nacional uma 
reportagem sobre a blogueira Yoani Sánchez, 
conhecida internacionalmente por suas críticas à 
ditadura de seu país. A blogueira chegou ao Brasil na 
segunda-feira (18/02/2013), depois de seis anos 
esperando por um visto de saída de seu país de origem, 
o qual é? 
 
a) Venezuela. 
b) Colombia. 
c) Equador. 
d) Cuba. 
e) Costa Rica. 
 
12) A criação do Município de Doutor Maurício Cardoso 
(RS), oficializada pela Lei Estadual nº 8.455, ocorreu 
em: 
 
a) 08 de dezembro de 1988. 
b) 16 de abril de 1988. 
c) 18 de janeiro de 1989. 
d) 27 de dezembro de 1989. 
e) 15 de janeiro de 1990. 
 
13) A televisão brasileira recentemente divulgou mais 
uma tragédia. No jogo entre San José e Corinthians, 
pela Copa Libertadores, na Bolívia, um adolescente de 
14 anos morreu após ser atingido no olho direito por: 
 
a) Uma bombinha. 
b) Um foguete. 
c) Um refletor. 
d) Um sinalizador. 
e) Um tiro. 
 
14) A bandeira do Estado do Rio Grande do Sul é 
composta de três faixas diagonais, sendo elas verde 
(superior), vermelha (meio) e amarela (inferior). No 
centro da bandeira há o brasão do Rio Grande do Sul, 
onde encontramos os dizeres: República Rio-
Grandense, 20 de setembro de 1835. Abaixo do escudo 
há uma faixa com três palavras. Essas palavras são:  
 
a) Liberdade, Igualdade, Fraternidade. 
b) Ordem, Progresso, Cidadania. 
c) Liberdade, Igualdade, Humanidade. 
d) Trabalho, Confiança, Responsabilidade. 
e) Libertas, Quae Sera, Tamen. 
 
15) Também conhecida como Revolução Farroupilha, a 
Guerra dos Farrapos foi um conflito regional contrário 
ao governo imperial brasileiro e com caráter 
republicano. Ocorreu na província de ____________ do 
Rio Grande do Sul, entre 20 de setembro de 1835 a 1º 
de março de 1845. Com base na leitura do trecho, 
assinale a alternativa que o completa corretamente: 

14 
8 

25 






 

a) São Pedro. 
b) São Bento. 
c) Santa Rosa. 
d) São Miguel das Missões. 
e) Santiago. 
 

Conteúdos Específicos 

 
16) De acordo com a Lei Municipal nº 1.126/2006, o 
procedimento administrativo pelo qual o órgão 
ambiental municipal licencia a localização, instalação, 
ampliação e operação de empreendimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 
daquelas que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental, caracterizada como de 
preponderante impacto local, considerando as 
disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso é: 
 
a) Licença ambiental. 
b) Termo técnico ambiental. 
c) Licenciamento ambiental. 
d) Autorização ambiental. 
e) Estudos ambientais. 
 
17) Para avaliação da degradação ambiental e do 
impacto das atividades será considerado o reflexo do 
empreendimento ou atividade no ambiente natural, no 
ambiente social, no desenvolvimento econômico e 
sócio-cultural, na cultura local e na infra-estrutura da 
Cidade, podendo ser exigido, a critério do órgão 
ambiental municipal: 
 
a) O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e/ou o 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).  
b) A Licença Ambiental (LA) e o Licenciamento 

Ambiental (LCA). 
c) O licenciamento do órgão ambiental municipal 

competente e outras licenças legalmente exigíveis. 
d) O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o 

Licenciamento Ambiental (LCA). 
e) O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e a Licença 

Ambiental (LA). 
 
18) Os custos de serviços (taxas, vistorias, análises de 
processos e outros), executados pelo órgão municipal 
de meio ambiente, necessários ao licenciamento 
ambiental, serão ressarcidos pelo interessado, 
considerando-se, EXCETO: 
 
a) O tipo de licença. 
b) O porte da atividade exercida ou a ser licenciada. 
c) O grau de poluição. 
d) O impacto na economia local. 
e) O nível de impacto ambiental. 
 

19) Constituem objetivos fundamentais da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no 
exercício da competência comum a que se refere a Lei 
Complementar Federal nº 140/2011: 
 
a) Proteger, defender e conservar o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, promovendo gestão 
descentralizada, democrática e eficiente. 

b) Garantir o equilíbrio do desenvolvimento 
socioeconômico com a proteção do meio ambiente, 
observando a dignidade da pessoa humana, a 
erradicação da pobreza e a redução das 
desigualdades sociais e regionais. 

c) Harmonizar as políticas e ações administrativas para 
evitar a sobreposição de atuação entre os entes 
federativos, de forma a evitar conflitos de atribuições 
e garantir uma atuação administrativa eficiente. 

d) Garantir a uniformidade da política ambiental para 
todo o País, respeitadas as peculiaridades regionais e 
locais.  

e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
20) De acordo com a Lei Complementar Federal nº 
140/2011, a ação do ente da Federação que visa a 
auxiliar no desempenho das atribuições decorrentes 
das competências comuns, quando solicitado pelo ente 
federativo originariamente detentor das atribuições 
definidas na referida Lei considera-se: 
 

a) Ação complementar. 
b) Ação supletiva. 
c) Ação ambiental. 
d) Ação subsidiária. 
e) Ação cautelar. 
 
21) A administração da vegetação natural para a 
obtenção de benefícios econômicos, sociais e 
ambientais, respeitando-se os mecanismos de 
sustentação do ecossistema objeto do manejo e 
considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a 
utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de 
múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como a 
utilização de outros bens e serviços é: 
 
a) Uso alternativo do solo. 
b) Manejo de resíduos. 
c) Uso consolidado de área alternativa. 
d) Reaproveitamento do solo. 
e) Manejo sustentável. 
 
22) Assinale a alternativa INCORRETA sobre 
agrotóxicos: 
 
a) Segundo a legislação vigente, agrotóxicos são 

produtos e agentes de processos físicos, químicos ou 
biológicos, utilizados nos setores de produção, 
armazenamento e beneficiamento de produtos 
agrícolas, pastagens, proteção de florestas, nativas 






 

ou plantadas, e de outros ecossistemas e de 
ambientes urbanos, hídricos e industriais. 

b) O Ibama realiza a avaliação do potencial de 
periculosidade ambiental de todos os agrotóxicos 
registrados no Brasil. 

c) O agrotóxico visa alterar a composição da flora ou da 
fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres 
vivos considerados nocivos. Também são 
considerados agrotóxicos as substâncias e produtos 
empregados como desfolhantes, dessecantes, 
estimuladores e inibidores de crescimento. 

d) Os agrotóxicos podem ser divididos em duas 
categorias: agrícolas - destinados ao uso nos setores 
de produção; e não-agrícolas - destinados ao uso na 
proteção de florestas nativas, outros ecossistemas ou 
de ambientes hídricos. 

e) Segundo a Lei 7.802/89, artigo 3º, parágrafo 6º, no 
Brasil, é permitido o registro de agrotóxicos para os 
quais não haja antídoto ou tratamento eficaz. 

 
23) A conservação do solo é a designação coletiva dos 
programas de prevenção e controle à erosão, da 
excessiva perda de nutrientes e, de uma maneira geral, 
da perda de sua capacidade de sustentar a vegetação 
natural e/ou a agricultura. Como vantagem da 
conservação do solo podemos citar: 
 
a) Evita e controla a degradação do solo, diminuindo a 

produção. 
b) Mantém níveis de fertilidade natural elevados, 

aumentando o consumo de fertilizantes e corretivos, 
o que possibilita uma produção mais rentável.  

c) Conserva os recursos naturais (flora e fauna) em 
áreas impróprias à agricultura.  

d) Concorre para melhorar o nível de vida rural e, 
consequentemente, ocasionar o êxodo rural. 

e) Contribui para melhor conservação das águas 
armazenadas, ocasionando a poluição dos recursos 
hídricos. 

 
24) Em informática, no Microsoft Word, para salvar um 
documento podemos clicar no ícone correspondente 

 (desenho de um disquete), ou utilizar as teclas de 
atalho, que seriam: 
 
a) CTRL + A. 
b) CTRL + P. 
c) CTRL + B. 
d) CTRL + O. 
e) SHIFT + F3. 
 
25) Sobre o Protocolo de Kyoto é correto afirmar: 
 
a) Esse Protocolo tem como objetivo firmar acordos e 

discussões internacionais para conjuntamente 
estabelecer metas de aumento da emissão de gases-
estufa na atmosfera. 

b) O Protocolo de Kyoto foi implantado de forma efetiva 
em 2007, na cidade japonesa de Kyoto, nome que 
deu origem ao protocolo.  

c) O Protocolo de Kyoto não apenas discute e implanta 
medidas de redução de gases, mas também incentiva 
e estabelece medidas com intuito de substituir 
produtos oriundos do petróleo por outros que 
provocam menos impacto. 

d) Países em franco desenvolvimento como Brasil, 
México, Argentina, Índia e, principalmente, China, já 
receberam metas de redução, fixadas em mais de 8%. 

e) Diante das metas estabelecidas, o maior emissor de 
gases do mundo, a União Européia, desligou-se em 
2010 do protocolo, alegando que a redução iria 
comprometer o desenvolvimento econômico do país. 

 







