Concurso Público
Código: 625

LICENCIADOR AMBIENTAL
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
Matemática
Informática
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos

10
10
05
15

Total de questões

-

40

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 3 horas.

•

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente
preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município.

•

A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da
entrega do material na mesa do fiscal.

•

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
Segundo Aristóteles, filósofo grego, a Catarse é o
meio pelo qual o homem purifica sua alma, através da
representação trágica. Para ele, a tragédia é um estilo
derivado da poética dramática e consiste na reprodução
de ações nobres, por intermédio de atores, os quais
imitam no palco as desventuras dos heróis trágicos que,
por escolhas mal realizadas, passam da felicidade para a
infelicidade, provocando na plateia sentimentos de terror e
piedade, purgando, assim, as emoções humanas.
A Catarse também está presente na psicanálise,
criada pelo austríaco Sigmund Freud. Se, por um lado, a
poesia dramática se inspira em moldes religiosos
ancestrais, o modelo seguido por Freud é o da
simbolização poética. Freud descreve como estados
catárticos o que seu mestre, Breuer, induzia nos pacientes
através da hipnose, um meio de contornar as censuras
estabelecidas pelo superego, e propiciar aos enfermos da
mente a possibilidade de reviver seus traumas e, assim,
superá-los. Com o tempo, porém, Freud substituiu esse
método pelo da associação livre de ideias, a “cura pela
palavra”.
Carl Gustav Jung, discípulo de Freud que logo
depois rompe com seu mestre, destaca quatro etapas no
tratamento analítico de seus pacientes. O primeiro deles
corresponde à Catarse, que o psicólogo compara à
confissão, prática ancestral associada aos rituais de
iniciação. Esse exercício deve propiciar à pessoa demolir
suas defesas internas ao compartilhar com alguém o que
está sobrecarregando o seu interior. Assim, ao concretizar
esse mecanismo catártico, ela ________ em uma nova
fase de amadurecimento. O nascimento da tragédia está,
conforme defende Aristóteles, ligado a práticas religiosas
e a rituais realizados em honra de Dionísio, deus do vinho,
da _________, da loucura. Os artistas honravam essa
divindade através da apresentação dos ditirambos – canto
de natureza coral, intenso e apaixonado, composto de
uma esfera narrativa, declamada pelo cantor mais
importante do grupo, também chamado de corifeu, e de
uma parte coral, interpretada por personagens
caracterizados como faunos e sátiros, conhecidos
seguidores de Dionísio, que são considerados precursores
do teatro grego.
http://www.infoescola.com/filosofia/catarse/ - adaptado

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:
a) ingreça - embriaguez
b) ingressa - embriagues
c) ingressa - embriaguez
d) ingresça - embriagues

2) Em relação
INCORRETA:

ao

texto,

assinalar

a

alternativa

a) A Catarse está presente na tragédia, que purifica a
alma do homem através dos seus erros.
b) A poética dramática é a origem da tragédia, que
consiste na reprodução de ações nobres, por
intermédio de atores, os quais imitam no palco as
desventuras dos heróis trágicos e suas escolhas mal
realizadas.
c) A psicanálise foi criada pelo austríaco Breuer, mestre
de Freud.
d) Freud descreveu como estados catárticos a indução de
pacientes através da hipnose.

3) De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Uma função da hipnose é propiciar aos enfermos da
mente a possibilidade de reviver seus traumas e,
assim, superá-los.
(---) Como Carl Gustav Jung rompeu com Freud, não é
utilizada a sua teoria de que a Catarse se compara à
confissão e à prática ancestral associada aos rituais
de iniciação.
a) E - C.
b) E - E.
c) C - C.
d) C - E.
4) A palavra “purgando”, presente no texto, pode ser
substituída por qual palavra de mesmo sentido?
a) Purificando.
b) Culpando.
c) Inventando.
d) Objetivando.

5) Assinalar a alternativa CORRETA quanto à pontuação:
a) O dinheiro estava em cima da mesa de estar.
b) Queremos entregar a você, harmonia e bem-estar.
c) O objetivo foi sanado, e comemorado?
d) Alguns, autores deram palestras; outros, deram
entrevistas.

6) Assinalar a alternativa em que a acentuação está
CORRETA:
a) Abísmo.
b) Egocéntrico.
c) Alvéolo.
d) Confúso.
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7) Assinalar a alternativa em que o verbo é intransitivo:
a) Puxar.
b) Cair.
c) Cuidar.
d) Gostar.

8) Em relação à conjugação verbal, assinalar a alternativa
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:
É um mecanismo que apenas _______ efeito quando os
acontecimentos giram em torno de personagens
extraordinários.

13) Em um quarto de hospital há 5 pessoas com idades
distintas. Sabendo-se que o mais novo tem 5 anos e que a
média de idade é de 8,4 anos, assinalar a alternativa que
apresenta a maior idade possível que um paciente desse
quarto pode ter:
a) 18 anos.
b) 17 anos.
c) 15 anos.
d) 16 anos.

RASCUNHO

a) surta
b) surte
c) surto
d) surteia

9) Quanto à grafia dos termos sublinhados, analisar os
itens abaixo:
I - Muitas pessoas viram lá o que não tiveram corajem de
fazer.
II - É a trajetória desse povo singular que o documentário
desvenda.
a) Somente o item II está correto.
b) Os itens I e II estão corretos.
c) Somente o item I está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
10) A palavra “infelizmente” é formada pelo processo de
derivação:
a) Sufixal.
b) Oblíquo paraprefixal.
c) Prefixal.
d) Parassintético.
MATEMÁTICA
11) Em determinado dia, a quantidade de vendas do livro
A e do livro B em uma livraria é dada pela soma e pelo
produto
das
raízes
da
função
f(x) = (x - 12)2,
respectivamente. Deste modo, é CORRETO afirmar que o
número de vendas do livro A e do livro B,
respectivamente, são:
a) 24 e 144.
b) 24 e 48.
c) 48 e 144.
d) 48 e 72.

12) Dada uma progressão aritmética de 5 números onde o
primeiro número é 7 e o quinto número é 23, é possível
afirmar que o 3º termo é:
a) 13
b) 14
c) 15
d) 16
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14) A razão entre a idade de João e a de seu pai é de 3
para 5. Se a soma das idades deles é igual a 128 anos, é
CORRETO afirmar que a idade de João é igual a:

RASCUNHO

a) 48 anos.
b) 46 anos.
c) 44 anos.
d) 42 anos.

1
, assinalar a
125
alternativa que apresenta o valor de x que torna a
equação verdadeira:
15) Dada a equação exponencial 5 x 

a) 3
b) 4
c) -3
d) -4
16) Quantos anagramas tem a palavra AGENTE?
a) 720
b) 650
c) 420
d) 360

x2
 2 , é CORRETO
x 1
afirmar que o seu conjunto solução é:
17) Em relação à inequação

a) x < 1
b) 1 < x < 4
c) -4 < x < -1
d) x > 1
18) Em uma urna, há 10 bolas numeradas de 0 a 9. Se
duas bolas forem retiradas separadamente, em sequência
e sem reposição, qual é a probabilidade de a soma dos
números das bolas ser ímpar?

5
10
5
b)
9
2
c)
9
6
d)
10
a)

19) Dados os pontos P1 = (2, -2) e P2 = (4, 1) pertencentes
à reta r, assinalar a alternativa que apresenta a equação
reduzida da reta r:

5
x7
2
1
b) y  x  3
2
3
c) y  x  5
2
3
4
d) y  x 
2
2
a) y 
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20) Karina fez uma compra no valor de R$ 4.200,00, mas
não quitou até a data do vencimento. Sabendo-se que a
taxa de juros é de 2% ao mês sob regime de juros simples
e que o pagamento foi realizado depois de 3 meses, é
CORRETO afirmar que o valor do montante é:

22) Considerando-se o Windows 7 Professional, a imagem
abaixo apresenta a fila de impressão dos documentos que
estão aguardando para serem impressos:

a) R$ 252,00
b) R$ 4.452,00
c) R$ 4.462,00
d) R$ 4.472,00

Em relação à fila de impressão, analisar os itens abaixo:
I - Na fila de impressão é possível exibir, pausar e
cancelar a impressão, além de outras tarefas de
gerenciamento.
II - A fila de impressão mostra o que está sendo impresso
e o que está aguardando para ser impresso. Ela
também fornece informações úteis como o status da
impressão, quem está imprimindo e o que e quantas
páginas ainda faltam.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
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) Em relação aos softwares, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

23) Em relação aos procedimentos que o usuário pode
tentar se o Internet Explorer 11 sofrer falha, parar de
funcionar ou ficar lento, analisar os itens abaixo:
I - Instalar as atualizações mais recentes.
II - Redefinir as configurações do Internet Explorer.
III - Desativar complementos.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

24) Em relação ao uso de parâmetros pelo Excel, numerar
a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

(---) Linux.
(---) Microprocessador.
(---) Internet Explorer.
a) E - E - E.
b) E - C - E.
c) C - E - C.
d) C - C - C.

(1) Colchete 1.
(2) Colchete 2.
(3) Colchete 3.
(---) É a segunda operação.
(---) Será executado primeiro pelo Excel.
(---) Conclui com a terceira operação.
a) 1 - 2 - 3.
b) 3 - 2 - 1.
c) 2 - 3 - 1.
d) 3 - 1 - 2.
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25) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:

28) Segundo a Lei Orgânica do Município, compete ao
Município, no exercício de sua autonomia, na sua autoorganização administrativa:

O ________ é considerado um periférico de saída.
I

- Decretar suas leis, expedir decretos e atos
administrativos relativos aos assuntos de seu peculiar
interesse.
II - Elaborar e executar o seu plano de desenvolvimento.
III - Dispor sobre autorização, permissão e concessão de
uso dos bens públicos municipais.

a) monitor
b) teclado
c) mouse
d) scanner
LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E
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.

Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

Conhecimentos Gerais
26) São ações relacionadas à sustentabilidade, EXCETO:
a) Incentivo à produção e consumo de alimentos
orgânicos, pois estes não agridem a natureza, além de
serem benéficos à saúde dos seres humanos.
b) Gestão controlada nas empresas para diminuir o custo
de investimento em matéria-prima e desenvolvimento
de produtos com grande procura no sistema comercial.
c) Exploração dos recursos vegetais de florestas e matas
de forma controlada, garantindo o replantio sempre que
necessário.
d) Uso de fontes de energia limpas e renováveis (eólica,
geotérmica e hidráulica) para diminuir o consumo de
combustíveis fósseis.
Legislação e Conhecimentos Específicos
27) Conforme a Constituição Federal, a respeito dos
partidos políticos, marcar C para as afirmativas Certas, E
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
(---) Os partidos políticos, após adquirirem personalidade
jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus
estatutos na Justiça Eleitoral.
(---) Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo
partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na
forma da lei.
(---) É vedada a utilização pelos partidos políticos de
organização paramilitar.
a) C - E - C.
b) C - C - C.
c) E - C - C.
d) C - E - E.
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29) Com base na Lei Municipal nº 005/10, analisar a
sentença abaixo:
Os titulares de cargos públicos, de carreira ou isolados,
bem como os comissionados, integrarão programas de
valorização funcional e de recompensa remuneratória, por
alcance de resultados (1ª parte). Carreira é o
agrupamento de cargos de idêntica denominação, com o
mesmo conjunto de competência e responsabilidades e de
igual padrão de vencimentos (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 2ª parte.
c) Correta somente em sua 1ª parte.
d) Totalmente incorreta.

30) Em conformidade com a Lei Municipal nº 005/10, a
nomeação será feita:
I - Em comissão, quando se tratar de cargo de carreira ou
isolado.
II - Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de
chefia, direção ou assessoramento que, em virtude de
lei, assim deva ser provido.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
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31) Segundo a Lei nº 6.938/81, a Política Nacional do
Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, a melhoria
e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida,
visando
assegurar,
no
País,
condições
ao
desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida
humana, atendidos os seguintes princípios, EXCETO:
a) Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e
do ar.
b) Ação governamental na manutenção do equilíbrio
ecológico, considerando o meio ambiente como um
patrimônio privado a ser necessariamente assegurado
e protegido, tendo em vista, portanto, o uso privativo.
c) Planejamento e fiscalização do uso dos recursos
ambientais.
d) Controle e zoneamento das atividades potencial ou
efetivamente poluidoras.

32) Em conformidade com o Decreto nº 6.514/08,
considerando-se o que está disposto sobre a advertência,
analisar os itens abaixo:
I - A sanção de advertência não excluirá a aplicação de
outras sanções.
II - Fica vedada a aplicação de nova sanção de
advertência no período de três anos contados do
julgamento da defesa da última advertência ou de outra
penalidade aplicada.
III - A sanção de advertência somente poderá ser
aplicada, mediante a lavratura de auto de infração, para
as infrações administrativas de maior lesividade ao
meio ambiente.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item III.
c) Somente os itens II e III.
d) Somente os itens I e II.

33) De acordo com a Lei nº 9.605/98, para imposição e
gradação da penalidade, a autoridade competente
observará, EXCETO:
a) O estado civil do infrator.
b) A gravidade do fato, tendo em vista os motivos da
infração e suas consequências para a saúde pública e
para o meio ambiente.
c) A situação econômica do infrator, no caso de multa.
d) Os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da
legislação de interesse ambiental.
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34) Segundo a Lei nº 9.985/00, o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) será
regido por diretrizes que:
I

- Assegurem os mecanismos e procedimentos
necessários ao envolvimento da sociedade no
estabelecimento e na revisão da política nacional de
unidades de conservação.
II - Considerem as condições e necessidades das
populações locais no desenvolvimento e na adaptação
de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos
naturais.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

35) Com base na Lei nº 12.305/10, marcar C para as
afirmativas que apresentam os princípios da Política
Nacional de Resíduos Sólidos, E para as que não
apresentam e, após, assinalar a alternativa que apresenta
a sequência CORRETA:
(---) O poluidor-pagador e o protetor-recebedor.
(---) A visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos,
que considere as variáveis ambiental, social, cultural,
econômica, tecnológica e de saúde pública.
(---) A cooperação entre as diferentes esferas do Poder
Público, o setor empresarial e os demais segmentos
da sociedade.
a) C - C - E.
b) E - E - C.
c) C - C - C.
d) E - C - E.

36) Segundo a Resolução CONAMA nº 237/97, o Poder
Público, no exercício de sua competência de controle,
expedirá algumas licenças. Em relação à Licença de
Operação (LO), é CORRETO afirmar que:
a) É concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade aprovando sua
localização e concepção, atestando a viabilidade
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases
de sua implementação.
b) Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade
de acordo com as especificações constantes dos
planos, programas e projetos aprovados, incluindo as
medidas
de
controle
ambiental
e
demais
condicionantes,
da
qual
constituem
motivo
determinante.
c) É concedida somente quando os impactos ambientais
diretos ultrapassam os limites territoriais de um ou mais
Municípios.
d) Autoriza a operação da atividade ou empreendimento,
após a verificação do efetivo cumprimento do que
consta das licenças anteriores, com as medidas de
controle ambiental e condicionantes determinados para
a operação.
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37) Considerando-se o que está disposto na Resolução
CONSEMA nº 288/14, analisar a sentença abaixo:
Considera-se órgão ambiental capacitado, para efeitos do
disposto nesta Resolução, aquele que possui técnicos
próprios ou em consórcio, devidamente habilitados em
meio físico e biótico e em número compatível com a
demanda das ações administrativas de licenciamento e
fiscalização ambiental de competência do Município.
Todos os Municípios devem possuir em seu quadro no
mínimo um licenciador habilitado e um fiscal concursado,
designados por portaria, mesmo que o Município opte por
consórcio (1ª parte). Considera-se Conselho Municipal de
Meio Ambiente, para efeitos do disposto nesta Resolução,
aquele que possui caráter deliberativo, sempre que
possível com paridade entre governo e sociedade civil,
com regimento interno instituído, com definição de suas
atribuições, previsão de reuniões ordinárias e mecanismos
de eleição dos componentes, além de livre acesso à
informação sobre suas atividades (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

40) Com base em SÁNCHEZ, em relação à Avaliação de
Impactos Ambientais (AIA), marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) A finalidade da AIA é considerar somente os impactos
ambientais após a tomada de decisão que possa
acarretar significativa regeneração da qualidade do
meio ambiente.
(---) Um sistema de AIA é o mecanismo legal e
institucional que torna operacional o processo de AIA
em uma determinada jurisdição (um país, um território,
um Estado, uma província, um Município ou qualquer
outra entidade territorial administrativa).
(---) São alguns dos objetivos da AIA: assegurar que as
considerações ambientais sejam explicitamente
tratadas e incorporadas ao processo decisório,
proteger a produtividade e a capacidade dos sistemas
naturais, assim como os processos ecológicos que
mantêm suas funções.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.

38) De acordo com a Cartilha de Licenciamento
Ambiental, o procedimento administrativo pelo qual o
órgão ambiental competente licencia a localização, a
instalação,
a
ampliação
e
a
operação
de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras; ou aquelas que, sob qualquer forma, possam
causar
degradação
ambiental,
considerando
as
disposições legais e regulamentares e as normas técnicas
aplicáveis ao caso, é denominado de:
a) Auditoria ambiental.
b) Licença de investigação.
c) Licenciamento ambiental.
d) Auditoria de investigação.

39) Segundo a Cartilha de Licenciamento Ambiental,
durante o processo de obtenção da Licença Prévia, são
analisados diversos fatores que definirão a viabilidade ou
não do empreendimento que se pleiteia. É nessa fase
que:
I - São formuladas medidas que, uma vez implementadas,
serão capazes de eliminar ou atenuar os impactos.
II - São levantados os impactos ambientais e sociais
prováveis do empreendimento.
III - São ouvidos os órgãos ambientais das esferas
competentes.
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.
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