
  

 

Concurso Público 
Código: 311 

 
BIÓLOGO/LICENCIADOR 

 
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Informática 
Legislação e Conhecimentos Específicos  

20 
10 
30 

Total de questões                                                               -                                                       60 

 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

substituição ao fiscal. 
 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 

• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 5 horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do 

recinto de realização da prova após uma hora contada do seu efetivo início, podendo levar o seu caderno de provas. 
 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 
 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 

  
José de Sousa Saramago nasceu em 1922, em 

Azinhaga, aldeia ao sul de Portugal, numa família de 
camponeses. 

Autodidata, antes de se dedicar exclusivamente 
____ literatura, trabalhou como serralheiro, mecânico, 
desenhista industrial e gerente de produção numa editora. 

Iniciou sua atividade literária em 1947, com o 
romance “Terra do Pecado”, só voltando ____ publicar 
(um livro de poemas) em 1966. 

Atuou como crítico literário em revistas e 
trabalhou no Diário de Lisboa. Em 1975, tornou-se diretor-
adjunto do jornal Diário de Notícias. Acuado pela ditadura 
de Salazar, ___ partir de 1976 passou a viver de seus 
escritos, inicialmente como tradutor, depois como autor.  

Em 1980, alcançou notoriedade com o livro 
“Levantado do Chão”, visto hoje como seu primeiro grande 
romance. Dois anos depois, “Memorial do Convento” 
confirmou esse sucesso. 

Em 1991, publicou “O Evangelho Segundo Jesus 
Cristo”, livro censurado pelo governo português − o que 
levou Saramago a exilar-se em Lanzarote, nas Ilhas 
Canárias (Espanha), onde viveu até a morte. Foi ele o 
primeiro autor de língua portuguesa a receber o Prêmio 
Nobel de Literatura, em 1998. 

Entre seus outros livros estão os romances O Ano 
da Morte de Ricardo Reis (1984), A Jangada de Pedra 
(1986), Ensaio sobre a Cegueira (1995), Todos os Nomes 
(1997), e O Homem Duplicado (2002); a peça teatral In 
Nomine Dei (1993) e os dois volumes de diários 
recolhidos nos Cadernos de Lanzarote (1994-7). 
 

http://educacao.uol.com.br/biografias/jose-saramago.jhtm - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) à - há - a 
b) a - à - há  
c) à - a - a 
d) a - à - a 
e) há - a - a 
 

2) Sobre o autor de que fala o texto, assinalar a alternativa 

CORRETA: 
 
a) Saramago fez diversos cursos literários e de escrita 

criativa totalmente didáticos quando passou a se 
dedicar à literatura com exclusividade. 

b) Saramago já foi ator de teatro e crítico literário em 
revistas. 

c) “Memorial do Convento” foi a confirmação do seu 
sucesso como escritor consagrado.  

d) Em 1976 seus livros foram traduzidos em diversas 
línguas, quando passou a viver de seus escritos. 

e) Saramago foi o primeiro autor de língua portuguesa a 
receber o Prêmio Nobel de Literatura, em 1984. 

3) O termo sublinhado em “Acuado pela ditadura de 
Salazar...” significa: 
 
a) Reconhecido. 
b) Desnorteado. 
c) Revoltado. 
d) Acariciado. 
e) Perseguido. 
 

4) As palavras sublinhadas em “Entre seus outros livros 
estão os romances...” classificam-se, respectivamente, de: 
 
a) Substantivo - verbo. 
b) Preposição - artigo. 
c) Adjetivo - substantivo. 
d) Verbo - artigo. 
e) Verbo - preposição. 
 

5) A palavra “notoriedade” é formada pelo processo de 
derivação: 
 
a) Sufixal. 
b) Regressiva. 
c) Prefixal. 
d) Parassintética. 
e) De justaposição. 
 

6) Em relação à ortografia e considerando-se que é um 
sinônimo da palavra “acusar”, assinalar a alternativa em 
que a palavra está escrita CORRETAMENTE: 
 
a) Cagoetar. 
b) Caguetar. 
c) Caguêtar. 
d) Caguetá. 
e) Cagoetá. 
 

7) Sobre a colocação pronominal, assinalar a alternativa 

que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
Um homem inteligente talvez _________ um sábio se 
souber usar seus recursos naturais. 

 
a) tornará-se 
b) se tornar-se 
c) tornado-se 
d) se torne 
e) se tornará 
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8) Em “De acordo com estudantes universitários...”, o 
sublinhado exprime sentido de: 
 
a) Condicionalidade. 
b) Concessão. 
c) Conformidade.  
d) Proporcionalidade. 
e) Adição. 
 

9) Ao se passar para o plural o termo sublinhado do trecho 
“A feira irá contar com a palestra interativa preparada 
conforme a programação do evento...”, quantas outras 
palavras obrigatoriamente devem ser flexionadas a fim de 
se manter CORRETA a concordância? 
 
a) Três. 
b) Cinco. 
c) Duas. 
d) Quatro. 
e) Nenhuma. 
 

10) A vírgula em “No Brasil, a justiça é lenta.” justifica-se, 
pois: 
 
a) O sujeito está determinado. 
b) Há um adjunto adverbial deslocado. 
c) Há alternância de sujeitos. 
d) O autor quis fazer uma pausa na leitura para respirar. 
e) Está separando um vocativo. 
  

  
A Ergonomia Cognitiva é um ramo emergente da 

ergonomia. Esse é um conjunto de fatores que incide 
sobre o ajuste entre as habilidades e limitações cognitivas 
humanas entre máquinas, tarefas e meio ambiente. De 
acordo com a professora Lia Buarque de Macedo 
Guimarães, a Ergonomia Cognitiva é definida como a área 
que “engloba os processos perceptivo, mental e de 
motricidade”. Para Fonseca, outro estudioso da área, esse 
“é o ato de conhecer ou de captar, integrar, elaborar e 
exprimir informação, para a resolução de problemas”. 
Assim, fica percebido que esse campo da ergonomia atua 
na maneira como as pessoas pensam e processam 
informações ao executarem suas tarefas. 

De modo geral, nos dicionários de língua 
portuguesa, a palavra “Cognição” é definida como 
aquisição de conhecimento. 

Independentemente do porte e/ou ramos de 
atuação da empresa, a Ergonomia Cognitiva em tempos 
atuais é um assunto e, consecutivamente, uma demanda 
relevante para toda e qualquer organização, uma vez que 
esse campo científico auxilia de modo expressivo no 
desempenho dos trabalhadores, seja em operações 
braçais, tarefas minuciosas, trabalhos que exijam alto 
nível de concentração, atividades diversificadas ou 
tomadas de decisões. 

 
//www.infoescola.com/administracao_/ergonomia-cognitiva/ - adaptado. 

 

11) Em relação ao texto, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Cognição é definida como a busca pelo conhecimento 

corporal. 
b) A Ergonomia Cognitiva é um ramo diferente da 

ergonomia geral. 
c) A área que engloba os processos perceptivo, mental e 

de motricidade é a fisioterapia cognitiva. 
d) Pensar e processar informações ao executar as tarefas 

faz parte da ergonomia cognitiva. 
e) A dificuldade em memorizar o que se fez durante o dia 

é o foco da ergonomia cognitiva, que capta a 
informação para a resolução de problemas. 

 

12) Por “expressivo”, em “... esse campo científico auxilia 
de modo expressivo no desempenho dos 
trabalhadores...”, entende-se também: 
 
I - Significante. 
II - Relevante. 
III - Impertinente. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente o item I. 
d) Somente o item II. 
e) Todos os itens. 
 

13) São acentuadas: 
 
a) Todas as oxítonas. 
b) As proparoxítonas terminadas em “ão, ãos, ã, ãs”. 
c) As paroxítonas terminadas em ditongo crescente. 
d) As paroxítonas terminadas em “a” e “o”. 
e) Todas as alternativas anteriores. 
 

14) Analisar os itens abaixo: 
 
I - O aumentativo de “corpo” é “corpanzil”. 
II - O diminutivo de “preço” é “preçozinho”. 
III - O aumentativo de “pires” é “piresão”. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente o item I. 
d) Todos os itens. 
e) Somente os itens I e III. 
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15) Em relação à regência verbal, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Recorri a secretaria com o protocolo em mãos (1ª parte). 
Do jeito que demora essa fila, é melhor esperar de em pé 
(2ª parte). Aquela menina precisa enamorar com alguém 
(3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
d) Totalmente incorreta. 
e) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
 

16) Em relação ao uso dos porquês, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - Porquê eu faria algo para você? 
II - Ainda não se sabe por que cancelaram o mutirão. 
III - Chegamos atrasados só porque a noiva achou melhor. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente o item I. 
e) Nenhum dos itens. 
 

17) Em relação aos termos da oração, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - O complemento nominal complementa nomes ou 

advérbios. 
II - Tanto o objeto direto como o indireto sempre serão 

nomes. 
III - O objeto indireto não é regido por preposição. 
IV - Todos são complementos adverbiais. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Somente o item IV. 

18) Considerando-se que no trecho “Se fosse divulgado 
corretamente, em pouco tempo o livro poderia ser um 
sucesso.” o verbo “poderia” está no futuro do pretérito do 
indicativo, assinalar a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE a conjugação desse verbo caso o 
tempo da frase fosse o futuro do presente do indicativo: 
 
a) Poderá. 
b) Pudesse. 
c) Pode. 
d) Podia. 
e) Puder. 
 

19) Sobre as figuras de linguagem, assinalar a alternativa 
em que NÃO há metonímia: 
 
a) Iremos hoje à Pizza Hut. 
b) Tenho que fazer academia esta semana. 
c) Gosto de colecionar isqueiros. 
d) Tenho horror a Beethoven. 
e) Vestir Prada não é para qualquer um! 
 

20) Assinalar a alternativa que NÃO apresenta um vício de 
linguagem: 
 
a) Comprei uma blusa tipo aquela da sua irmã. 
b) O tempo meio que parou no momento em que o vi. 
c) Se ele ir eu também vou! 
d) Você não acha que deveríamos entrar para dentro? 
e) Hoje estarei ocupada demais para escrever. 
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INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

21) De acordo com o Windows 7 Professional, em relação 
ao mouse, assinalar a alternativa que preenche as 
lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Apontar para um item na tela significa mover o mouse 
para que o ponteiro pareça estar tocando o item. Quando 
o usuário aponta com o mouse para algo, aparece uma 
pequena caixa que descreve o item. A forma do ponteiro 
pode variar em função de para onde o usuário está 
apontando. Por exemplo, quando o usuário aponta para 
um link no navegador web, o ponteiro muda de uma 
______ para uma ______. 
 

a) seta ( ) - mão com um dedo apontando ( ) 

b) seta ( ) - barra ( ) 

c) barra ( ) - seta ( ) 

d) mão com um dedo apontando ( ) - barra ( ) 

e) mão com um dedo apontando ( ) - seta ( ) 
 

22) Em relação aos hardwares, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A impressora, o scanner, o monitor, o mouse e o 

teclado de um computador são considerados 
hardwares. 

(---) Apenas os componentes externos de um computador 
são classificados como hardwares.  

(---) Os hardwares são todos os periféricos conectados em 
um sistema operacional. 

 
a) C - C - C. 
b) C - E - C. 
c) E - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - E - E. 

23) De acordo com o Windows 7 Professional, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - A maneira mais fácil de organizar duas janelas na área 

de trabalho é usando o recurso Encaixar. 
II - Se o usuário copiar ou mover um arquivo ou uma pasta 

para uma biblioteca, ele será armazenado no local 
padrão da biblioteca. 

III - Uma das formas de copiar ou mover um arquivo é 
arrastando-o da lista de arquivos para uma pasta ou 
biblioteca no painel de navegação. Mas, para isso, será 
necessário abrir duas janelas distintas.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

24) Considerando-se o Word 2007, sobre alterar ou definir 
margens de página, analisar a sentença abaixo: 
 
O usuário pode usar uma margem de medianiz para 
adicionar espaço extra à margem lateral ou superior de 
um documento que planeja encadernar. A margem de 
medianiz garante que o texto não seja obscurecido pela 
encadernação (1ª parte). O usuário pode usar margens de 
espelho para configurar páginas opostas para documentos 
com frente e verso, como livros ou revistas. Nesse caso, 
as margens da página esquerda são uma imagem espelho 
das margens da página direita, isto é, as margens 
internas, assim como as margens externas, têm a mesma 
largura (2ª parte). Não é possível definir margens de 
medianiz para um documento com margens de espelho, 
mesmo se o documento precisar de espaço extra para 
encadernação (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Totalmente incorreta. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
e) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
 

25) No Excel 2007, é possível manter uma parte da 
planilha visível enquanto o restante da planilha é 
percorrido, utilizando a ferramenta que se encontra na 
guia Exibição, no grupo: 
 
a) Janela: Organizar Tudo. 
b) Janela: Congelar Painéis. 
c) Mostrar/Ocultar: Linhas de Grade.  
d) Mostrar/Ocultar: Títulos. 
e) Macros: Macros. 
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26) Um usuário deseja obter uma confirmação de entrega 
ou de leitura no Outlook 2007. Com base nisso, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A confirmação de entrega informa que a sua 

mensagem de e-mail foi entregue na caixa de correio 
do destinatário, que ele a viu e a leu. 

(---) A confirmação de leitura informa que a sua 
mensagem foi aberta. 

(---) O conteúdo das notificações é automaticamente 
registrado na mensagem original na sua pasta Itens 
Enviados. 

 
a) C - C - C. 
b) E - E - E. 
c) C - E - C. 
d) E - C - C. 
e) C - E - E. 
 

27) No PowerPoint 2007, é possível inserir, no layout do 
slide, um espaço reservado que pode ser usado para 
incluir qualquer tipo de conteúdo por meio do botão Inserir 
Espaço Reservado, que é representado por:  
 

a) 
 

  

b) 
 

  

c) 
 

  

d) 
 

  

e) 
 

 

28) Em conformidade com a Cartilha de Segurança para 
Internet, assinalar a alternativa que preenche a lacuna 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
__________ são utilizados por desenvolvedores para 
incorporar maior funcionalidade e melhorar a aparência de 
páginas web. Embora sejam bastante úteis, podem 
representar riscos quando mal-implementados ou usados 
por pessoas mal-intencionadas. 
 
a) Cookies 
b) Spams 
c) Plug-ins 
d) Janelas de pop-up 
e) Códigos móveis 

29) Sobre os erros de certificado no Internet Explorer 11, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) É possível desligar a verificação de certificados no 

Internet Explorer. 
b) Se o usuário receber erros de certificado, indica um 

problema com o Internet Explorer e não que o site que 
o usuário está visitando tem problemas de certificado. 

c) Os erros de certificado ocorrem quando há um 
problema com um certificado ou com o uso do 
certificado por um servidor web. 

d) O certificado de um site permite que o Internet Explorer 
estabeleça uma conexão insegura com o site. 

e) Se o usuário ignorar a página de aviso e acessar um 
site que tenha apresentado um certificado contendo um 
erro, o Internet Explorer não se lembrará do certificado 
enquanto o navegador estiver aberto. 

 

30) Considerando-se o Mozilla Firefox, o painel 
Privacidade permite: 
 
I - Controlar como o Firefox lida com o histórico, que inclui 

quais páginas o usuário visitou, que arquivos ele 
baixou, o que digitou em formulários e cookies enviados 
pelos sites que ele visitou. 

II - Controlar quais sites podem enviar cookies, e apagar 
cookies salvos no computador. 

III - Controlar como a barra de endereços usa o histórico 
para sugerir sites enquanto o usuário digita. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
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LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
 

31) Segundo a Constituição Federal, ao servidor público 
da Administração Direta, autárquica e fundacional, no 
exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes 
disposições: 
 
I - Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou 

distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou 
função. 

II - Investido no mandato de Prefeito, será afastado do 
cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar 
pela sua remuneração. 

III - Para efeito de benefício previdenciário, no caso de 
afastamento, os valores serão determinados como se 
no exercício estivesse.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
 

32) De acordo com a Lei Orgânica do Município, na 
promoção do desenvolvimento econômico, o Município 
agirá, sem prejuízo de outras iniciativas, no sentido de: 
 
I - Privilegiar a geração de emprego. 
II - Eliminar entraves burocráticos que possam limitar o 

exercício da atividade econômica.  
III - Fomentar a livre iniciativa. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

33) Com base no Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município, assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
______ é o desempenho das atribuições do cargo pelo 
servidor. ______ é a aceitação expressa das atribuições, 
deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, 
com o compromisso de bem servir, formalizada com a 
assinatura de termo pela autoridade competente e pelo 
nomeado. O prazo para o servidor entrar em exercício, 
contados da data da posse, é de até ____ dias. 
 
a) Exercício - Posse - dez 
b) Posse - Exercício - cinco 
c) Exercício - Posse - cinco 
d) Posse - Exercício - dez 
e) Exercício - Posse - dois 

34) Segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
do Município, o retorno do servidor estável ao cargo 
anteriormente ocupado denomina-se: 
 
a) Readaptação. 
b) Reversão. 
c) Revisão. 
d) Recondução. 
e) Reintegração. 
 

35) Com base no Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município, considerando-se o que dispõe 
sobre a disponibilidade e o aproveitamento, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 
servidor estável ficará em disponibilidade, com 
remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu 
adequado aproveitamento em outro cargo (1ª parte). O 
aproveitamento de servidor que se encontrar em 
disponibilidade há mais de 12 meses dependerá de prévia 
comprovação de sua capacidade física e mental, por junta 
médica oficial (2ª parte). O retorno à atividade de servidor 
em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento em 
cargo equivalente por sua natureza e retribuição àquele 
de que era titular (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em sua 3ª parte. 
e) Totalmente incorreta. 
 

36) De acordo com a Lei Municipal nº 2.923/14, para a 
consecução da Política Municipal de Habitação deverão 
ser adotadas as seguintes diretrizes: 
 
I - Coibir as ocupações em áreas de risco e não 

edificáveis. 
II - Privatizar o acesso ao solo urbano e a oferta de terras, 

a partir da disponibilidade de imóveis públicos e da 
utilização de instrumentos do Estatuto da Cidade.  

III - Promover a qualificação urbanística e regularização 
fundiária dos assentamentos habitacionais precários e 
irregulares. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
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37) Segundo a Lei Municipal nº 2.923/14, constituem-se 
elementos de Política Social: 
 
I - Educação, saúde e assistência social. 
II - Lazer, esporte e cultura. 
III - Habitação. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

38) Segundo a Lei nº 6.938/81, NÃO é um objetivo da 
Política Nacional do Meio Ambiente: 
 
a) Compatibilização do desenvolvimento econômico-social 

com a preservação da qualidade do meio ambiente e 
do equilíbrio ecológico. 

b) Definição de áreas prioritárias de ação governamental 
relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, 
atendendo aos interesses da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. 

c) Liberação do poluidor e do predador da obrigação de 
recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao 
usuário, da contribuição pela utilização de recursos 
ambientais com fins econômicos. 

d) Estabelecimento de critérios e padrões de qualidade 
ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de 
recursos ambientais. 

e) 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. 

 

39) De acordo com a Lei nº 6.938/81, considerando-se os 
princípios da Política Nacional do Meio Ambiente, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Intensificação do uso do solo, do subsolo, da água e 

do ar. 
(---) Ação governamental na manutenção do equilíbrio 

ecológico, considerando o meio ambiente como um 
patrimônio público a ser necessariamente assegurado 
e protegido, tendo em vista o uso coletivo.  

(---) Planejamento e fiscalização do uso dos recursos 
ambientais. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 

40) Considerando-se o que está disposto no Decreto 
nº 6.514/08, analisar os itens abaixo: 
 
I - A sanção de advertência excluirá a aplicação de outras 

sanções.  
II - A sanção de advertência poderá ser aplicada, 

mediante a lavratura de auto de infração, para as 
infrações administrativas de menor lesividade ao meio 
ambiente, garantidos a ampla defesa e o contraditório.  

III - Dentre as sanções com as quais as infrações 
administrativas são punidas, estão a multa simples, 
demolição de obra e a suspensão parcial ou total das 
atividades. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

41) Em conformidade com a Lei nº 9.605/98, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade 
competente observará a gravidade do fato, tendo em vista 
os motivos da infração e suas consequências para a 
saúde pública e para o meio ambiente, a situação 
econômica do infrator, no caso de multa, entre outras 
(1ª parte). As penas restritivas de direito não são 
autônomas e não substituem as privativas de liberdade, 
não se aplicando nenhum tipo de exceção (2ª parte). As 
penas de interdição temporária de direito são a proibição 
de o condenado contratar com o Poder Público, de 
receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, 
bem como de participar de licitações, pelo prazo de cinco 
anos, no caso de crimes dolosos, e de três anos, no de 
crimes culposos (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
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42) Segundo a Lei nº 9.985/00, o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza - SNUC será 
regido por diretrizes que, EXCETO: 
 

a) Assegurem que no conjunto das unidades de 
conservação estejam representadas amostras 
significativas e ecologicamente viáveis das diferentes 
populações, hábitats e ecossistemas do território 
nacional e das águas jurisdicionais, salvaguardando o 
patrimônio biológico existente. 

b) Incentivem que somente as organizações privativas 
administrem unidades de conservação dentro do 
sistema nacional. 

c) Permitam o uso das unidades de conservação para a 
conservação in situ de populações das variantes 
genéticas selvagens dos animais e plantas 
domesticados e recursos genéticos silvestres. 

d) Considerem as condições e necessidades das 
populações locais no desenvolvimento e adaptação de 
métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos 
naturais. 

e) Busquem conferir às unidades de conservação, nos 
casos possíveis e respeitadas as conveniências da 
administração, autonomia administrativa e financeira. 

 

43) São instrumentos da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos: 
 

I - Os inventários e o sistema declaratório anual de 
resíduos sólidos. 

II - O incentivo à criação e ao desenvolvimento de 
cooperativas ou de outras formas de associação de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

III - Os planos de resíduos sólidos. 
 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

44) Segundo a Lei nº 11.428/06, a proteção e a utilização 
do Bioma Mata Atlântica far-se-ão dentro de condições 
que assegurem:  
 

I - A manutenção e a recuperação da biodiversidade, 
vegetação, fauna e regime hídrico do Bioma Mata 
Atlântica para as presentes e futuras gerações.  

II - O estímulo à pesquisa, à difusão de tecnologias de 
manejo sustentável da vegetação e à formação de uma 
consciência pública sobre a necessidade de 
recuperação e manutenção dos ecossistemas. 

III - O fomento de atividades privadas mesmo que 
incompatíveis com a manutenção do equilíbrio 
ecológico. 

IV - O disciplinamento da ocupação rural e urbana, de 
forma a harmonizar o crescimento econômico com a 
manutenção do equilíbrio ecológico.  

 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II, III e IV. 
d) Somente os itens I, II e IV. 
e) Todos os itens. 

45) Segundo o  Decreto Estadual nº 38.355/98, o 
licenciamento para a exploração de espécies em florestas 
nativas, ou plantadas com espécies nativas e para o corte 
de capoeiras, deverá ser requerido, pelo proprietário do 
imóvel, mediante a apresentação de projeto específico a 
cada modalidade de licenciamento. No manejo de 
florestas são previstas as seguintes modalidades de 
licenciamento, EXCETO: 
 
a) Descapoeiramento. 
b) Coleta ou apanha de produtos ou subprodutos florestais 

não madeiráveis. 
c) Reposição florestal obrigatória. 
d) Queimadas. 
e) Exploração de florestas plantadas com espécies 

nativas. 
 

46) De acordo com a Lei Estadual nº 10.330/94, em 
relação ao Sistema Estadual de Proteção Ambiental -  
SISEPRA, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) O SISEPRA atuará com o objetivo imediato de 

organizar, coordenar e integrar as ações dos 
diferentes órgãos e entidades da administração 
pública, direta e indireta, estaduais e municipais, 
observados os princípios e normas gerais desta Lei e 
demais legislações pertinentes. 

(---) Será organizado e funcionará com base nos 
princípios da centralização regional, do planejamento 
integrado, da coordenação intersetorial, mas não 
aceitará a participação representativa da comunidade. 

(---) O Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) 
é o único Órgão Ambiental do Estado que não 
compõe o SISEPRA. 

 
a) C - E - E. 
b) E - C - C. 
c) C - C - E. 
d) C - C - C. 
e) E - C - E. 
 

47) Considerando-se o disposto na Resolução CONSEMA 
nº 288/14, analisar a sentença abaixo: 
 
A competência para o licenciamento ambiental será do 
Município, observadas as atribuições dos demais 
membros federativos previstos na legislação, mesmo 
quando a área física do empreendimento ultrapassar os 
limites do Município (1ª parte). Os empreendimentos e 
atividades não serão licenciados ou autorizados 
ambientalmente por um único ente federativo (2ª parte). A 
supressão de vegetação decorrente de licenciamentos 
ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador, 
inclusive quando localizado em Áreas de Preservação 
Permanente - APP (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 3ª parte. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
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48) Considerando-se as definições presentes na 
Resolução CONSEMA nº 128/06, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Águas superficiais. 
(2) Águas de transição. 
(3) Águas interiores. 
 
(---) São as águas interiores, com exceção das águas 

subterrâneas e das águas costeiras. 
(---) Massas de águas de superfície junto à foz dos rios, 

que têm um caráter parcialmente salgado em razão da 
proximidade de águas costeiras, mas que são 
significativamente influenciadas por cursos de água 
doce. 

(---) Todas as águas lênticas ou correntes à superfície do 
solo e todas as águas subterrâneas que se encontram 
entre terra e a linha de base a partir da qual são 
marcadas as águas territoriais. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 3 - 1 - 2. 
 

49) Com base na Resolução CONSEMA nº 128/06, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - A vazão dos efluentes líquidos deve ter uma relação 

com a vazão de referência do corpo hídrico receptor de 
modo que o seu lançamento não implique em qualidade 
do corpo hídrico receptor inferior àquela estabelecida 
para a classe na qual ele está enquadrado. 

II - Efluentes líquidos de fontes poluidoras são os 
despejos líquidos oriundos de atividades industriais, 
comerciais, domésticas, públicas, recreativas, de 
drenagem contaminada, de mineração, de criação 
confinada etc. 

III - Para efeito de controle das condições de lançamento, 
não é permitida a mistura de efluentes com águas de 
melhor qualidade, antes do seu lançamento, como as 
águas de abastecimento, do mar e de sistemas abertos 
de refrigeração sem recirculação, com a finalidade de 
diluição. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 

50) De acordo com a Resolução CONSEMA nº 129/06, 
entende-se por Fator de Toxicidade (FT): 
 
a) Valor máximo permitido, atribuído a cada parâmetro 

passível de controle, para lançamento de efluentes 
líquidos, a qualquer momento, direta ou indiretamente, 
em águas superficiais. 

b) Efeito deletério (usualmente letalidade ou alguma outra 
manifestação que a anteceda) causado por amostra, 
simples ou composta, a organismos-teste em curto 
período de exposição, em relação ao seu ciclo de vida. 

c) Menor diluição da amostra na qual não se observa 
efeito deletério sobre os organismos-teste, nas 
condições prescritas em cada metodologia. 

d) Ensaio utilizado para avaliar a capacidade inerente da 
amostra em produzir efeitos deletérios nos organismos-
teste. 

e) Volume máximo diário de efluente, medido em metro 
cúbico, originário de fontes potencialmente poluidoras, 
lançado direta ou indiretamente em corpos receptores. 

 

51) Com base na NBR ISO 14001 - Sistema de Gestão 
Ambiental, analisar a sentença abaixo: 
 
A implementação bem-sucedida de um sistema de gestão 
ambiental requer o comprometimento de todos os 
empregados da organização. Portanto, é recomendado 
que as responsabilidades ambientais se restrinjam à 
função ambiental, não podendo incluir outras áreas da 
organização, tais como a gerência operacional ou outras 
funções não especificamente ambientais (1ª parte). A 
política ambiental é o elemento motor para a 
implementação e o aprimoramento do sistema de gestão 
ambiental da organização, permitindo que seu 
desempenho ambiental seja mantido e potencialmente 
aperfeiçoado (2ª parte). O sistema de gestão ambiental 
fornece um processo estruturado para atingir a melhoria 
contínua, cujo ritmo e amplitude são determinados pela 
organização à luz de circunstâncias econômicas e outras. 
Embora alguma melhoria no desempenho ambiental 
possa ser esperada devido à adoção de uma abordagem 
sistemática, entende-se que o sistema de gestão 
ambiental é uma ferramenta que permite à organização 
atingir, e sistematicamente controlar, o nível de 
desempenho ambiental por ela mesma estabelecido. O 
estabelecimento e operação do sistema de gestão 
ambiental, por si só, não resultará, necessariamente, na 
redução imediata de impactos ambientais adversos 
(3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
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52) A NBR ISO 14001 - Sistema de Gestão Ambiental tem 
por finalidade:  
 
a) Garantir a proteção ambiental desconsiderando as 

necessidades socioeconômicas.  
b) Equilibrar a proteção ambiental e a prevenção de 

poluição com as necessidades socioeconômicas. 
c) Garantir a manutenção do desequilíbrio ambiental em 

detrimento da proteção socioeconômica. 
d) Equilibrar as demandas sociais e econômicas 

garantindo o máximo de intervenção ambiental. 
e) Garantir somente o desenvolvimento socioeconômico, 

deixando em segundo plano a perspectiva ambiental. 
 

53) Segundo SÁNCHEZ, são definições de avaliação de 
impacto ambiental (AIA): 
 
I - Um processo sistemático que examina 

antecipadamente as consequências ambientais de 
ações humanas. 

II - Instrumento da política ambiental, formada por um 
conjunto de procedimentos, capaz de assegurar, desde 
o início do processo, que se faça um exame sistemático 
dos impactos ambientais de uma proposta (projeto, 
programa, plano ou política) e de suas alternativas, e 
que os resultados sejam apresentados de forma 
adequada ao público e aos responsáveis pela tomada 
de decisão, e por eles sejam considerados. 

III - O processo de identificar as consequências futuras de 
uma ação presente ou proposta. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Todos os itens. 
 

54) Para SÁNCHEZ, em uma primeira aproximação, pode-
se apontar como características do processo de AIA, 
EXCETO: 
 
a) É um conjunto estruturado de procedimentos. 
b) É regido por lei ou regulamento específico. 
c) É documentado. 
d) Envolve um único participante, o Estado. 
e) Volta-se para a análise da viabilidade ambiental de uma 

proposta. 
 

55) O prazo de validade da Licença Prévia deverá ser, no 
mínimo, igual ao estabelecido pelo cronograma de 
elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao 
empreendimento ou atividade, ou seja, ao tempo 
necessário para a realização do planejamento, não 
podendo ser superior a: 
 
a) 2 anos. 
b) 5 anos. 
c) 7 anos. 
d) 10 anos. 
e) 6 meses. 

56) Considerando-se a Licença de Operação (LO), marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Tem por finalidade aprovar a forma proposta de 

convívio do empreendimento com o meio ambiente e 
estabelecer condicionantes para a continuidade da 
operação. 

(---) Sua concessão é por tempo infinito. 
(---) A LO possui três características básicas: é concedida 

após a verificação, pelo órgão ambiental, do efetivo 
cumprimento das condicionantes estabelecidas nas 
licenças anteriores; contém as medidas de controle 
ambiental que servirão de limite para o funcionamento 
do empreendimento ou atividade e especifica as 
condicionantes determinadas para a operação do 
empreendimento, cujo cumprimento é obrigatório, sob 
pena de suspensão ou cancelamento da operação. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

57) Considerando-se o Relatório de Impacto Ambiental - 
RIMA, analisar os itens abaixo: 
 
I - Deve ser apresentado de forma objetiva. As 

informações devem ser apresentadas em linguagem 
técnica rebuscada, nessa fase não há a necessidade 
de haver um facilitamento para a compreensão do que 
está expresso no Relatório, acompanhadas de mapas, 
quadros, gráficos etc. 

II - Tem como objetivo informar à sociedade os impactos, 
medidas mitigadoras e programas de monitoramento do 
empreendimento ou atividade. 

III - Tem por finalidade somente avaliar os impactos 
ambientais gerados por atividade e/ou 
empreendimentos potencialmente poluidores ou que 
possam causar degradação ambiental. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Todos os itens. 
 

58) O Filo Arthropoda é constituído por animais 
invertebrados, de corpo segmentado, membros 
articulados e toda a superfície externa revestida por um 
exoesqueleto contendo quitina. Dos principais artrópodos 
de importância sanitária, assinalar aquele que se encontra 
na Classe Insecta: 
 
a) Lacraia. 
b) Aranha. 
c) Mosca doméstica. 
d) Piolho-de-cobra. 
e) Tatuzinho-de-jardim. 
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59) De acordo com LA ROVERE, a Auditoria Ambiental 
possui benefícios e desvantagens. Assinalar uma 
desvantagem identificada pelo autor: 
 
a) Possibilidade de que as indústrias sofram pressões de 

órgãos governamentais e de grupos ambientais para 
demonstrar os resultados da auditoria ambiental. 

b) Identificação e registro das conformidades e das não 
conformidades com a legislação, com regulamentações 
e normas e com a política ambiental da empresa. 

c) Minimização dos resíduos gerados e dos recursos 
usados pela empresa. 

d) Promoção do processo de conscientização ambiental 
dos empregados. 

e) Avaliação, controle e redução do impacto ambiental da 
atividade. 

 

60) Em 1998 foi publicada a Lei nº 9.605, denominada 
coloquialmente como “Lei de Crimes Ambientais”, que 
dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente. Sobre essa Lei, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) As pessoas jurídicas serão responsabilizadas 

administrativa, civil e penalmente, excluindo a 
responsabilidade das pessoas físicas. 

b) As penas de interdição temporária de direito são a 
proibição de o condenado contratar com o Poder 
Público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer 
outros benefícios, bem como de participar de licitações, 
sem prazo determinado, até que se recupere o prejuízo 
ambiental causado. 

c) A prestação de serviços à comunidade consiste na 
atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto às 
escolas, bibliotecas e hospitais públicos, e, no caso de 
dano da coisa particular, pública ou tombada, na 
restauração ou custeio desta. 

d) O baixo grau de instrução ou escolaridade do agente 
poluidor não atenua a pena. 

e) Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre 
que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento 
de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. 


	Biólogo-Licenciador
	Analista Ambiental_M1 até 30
	Biólogo Licenciador_F1



