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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
 

01- Pode-se considerar como uma interpretação correta do se 

pretendeu representar na pintura: 

 

A. A falta de subjetividade. 

B. Um mundo disforme. 

C. A ausência estética. 

D. A mistura monocromática de cores. 

E. A leveza da natureza. 
 

Leitores sem leitura 

No vácuo de sua elite cultural, Brasil vira uma sociedade de 

letrados sem exercício 

Por Luiz Costa Pereira Junior 

 

O Brasil é uma sociedade de letrados sem leitura. 

Segundo a Câmara Brasileira do Livro, há quase 90 milhões de 

pessoas letradas no Brasil, mas uma parcela grande desse bolo 

simplesmente não lê nada: são 14 milhões de alfabetizados sem 

leitura, todos maiores de 15 anos.   

Esse grupo não é de analfabetos funcionais, o dos que 

aprenderam a escrever ou ler o nome, só isso ou pouco mais. 

Eles representam antes 15% do total de brasileiros capaz de 

entender o que lê. São parte da elite cultural. 

1/3 do leitor da classe A admite ter total falta de prazer com o 

ato de ler. 

1 em 4 pessoas AB dizem que não leem por preguiça ou 

impaciência.  

1 em 4 pessoas com nível superior diz que não gosta de ler, 

nem pega num livro depois dos 19 anos se não for por 

obrigação (em geral, a pedido da escola ou em razão do 

emprego). 

 

Diferenças 

O mercado editorial cresceu nos últimos anos, mas o consumo 

de obras de qualidade se mistura nas estatísticas às de best-

sellers e papel pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas 

ou de autoajuda. 

A demanda por leitura não é consistente o bastante para 

sustentar livrarias por todo o país.  

O país tem hoje 1.800 livrarias, metade no estado de São Paulo, 

cuja capital tem cerca de 200 livrarias. O Rio de Janeiro tem 

umas 150. Acre e Amapá são os que menos têm: três cada. 

É pouco. O Brasil tem 1 livraria para cada 84.500 habitantes. 

Os Estados Unidos tem 1 para 15 mil e os argentinos, 1 para 50 

mil - o que legitimou o mito de que só Buenos Aires teria mais 

livrarias que todo o Brasil (mas lá há não mais de 400). 

Conclusão: o pouco hábito de leitura da elite brasileira é que 

tem se tornado responsável pelo grosso da bobagem editorial 

consumida no país. 

02- Qual das sentenças baixo resume corretamente a ideia 

central do texto? 

 

A. Apesar do crescimento do mercado editorial brasileiro os 

leitores continuam preterindo os Best Sellers em favor 

dos clássicos. 

B. Um grande vácuo de leitores no Brasil aparece entre a 

parcela mais escolarizada do país. 

C. Apesar dos analfabetos funcionais não serem computados 

como leitores, eles entraram na estatística porque 

aprenderam a escrever o nome. 

D. O grupo de leitores possíveis no Brasil só lê por 

exigência profissional. 

E. Dos 90 milhões mais escolarizados, apenas 15% pode ser 

considerado leitor. 

 

03- Nas frases abaixo, retiradas do texto, foram feitas algumas 

alterações. Apenas uma NÃO apresenta problemas de regência 

e/ou concordância de acordo com a norma padrão. Assinale-a: 

 

A. 1/3 do leitor da classe média admitem ter total falta de 

prazer com o ato de ler. 

B. 1 em 4 pessoas AB diz que não leem por preguiça ou 

impaciência. 

C. Eles representam antes 15% do total de brasileiros 

capazes de entender o que leem. 

D. 1 em cada 4 pessoas com nível superior diz que não 

gostam de ler... 

E. É  14 milhões de alfabetizados sem leitura, todos maiores 

de 15 anos. 

 

04- Em: ―se mistura nas estatísticas às de best-sellers e papel 

pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas ou de 

autoajuda‖, identificamos: 

 

A. O emprego do estrangeirismo ‗best- sellers‘  que não 

encontra eco na sociedade pós acordo ortográfico. 

B. Em ‗autoajuda‘, o erro de grafia foi proposital, pois 

objetivou provar que leitores inexperientes não 

reconhecem os fonemas representados por U e L. 

C. ‗Prosa‘ pode ser considerada como um arcaísmo devido à 

crescente adesão das pessoas à comunicação via internet. 

D. ‗Papel pintado‘ é um termo cunhado pelos ilustradores de 

obras literárias e é pouco conhecido por leitores 

contumazes. 

E.  ‗Caça-níquel‘ foi empregado num contexto de 

significação incomum ao seu significado imediato. 

 

05- Sobre  ―o que legitimou o mito de que só Buenos Aires 

teria mais livrarias que todo o Brasil‖, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Só a Argentina tem mais livrarias por mil habitantes do 

que o Brasil. 

B. O fato de a Argentina ter muitas livrarias gerou a crença 

de que sua capital teria mais leitores que o Brasil. 
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C. Mesmo o Brasil possuindo maior número de livrarias, a 

capital portenha, sozinha, tem a fama de abrigar mais 

estabelecimentos do tipo que o nosso país. 

D. A histórica rivalidade entre o nosso país e a Argentina 

deu origem a diversas anedotas, entre elas a de que o 

Brasil todo não venceria o vizinho nem em quantidade de 

livrarias. 

E. Mitos e lendas são uma constante nos lugares mais 

remotos e não seria diferente naqueles que demarcam as 

regiões fronteiriças entre o Brasil e Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06- O humor da charge surge: 

 

A. Da resposta inesperada. 

B. Da ironia proposital. 

C. Do preconceito linguístico. 

D. Da reforma ortográfica. 

E. Do traço do artista. 

 

07- Em qual dos trechos NÃO haveria necessidade de emprego 

do hífen de acordo com a norma padrão da língua? 

 

A. ―Eu sou a Moça-Fantasma. 

O meu nome era Maria, 

Maria-Que-Morreu-Antes.‖( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

B. ―Em novembro chegaram os signos. 

O céu nebuloso não filtrava 

estrelas anunciantes 

nem os bronzes de São José junto ao Palácio 

Tiradentes 

tangiam a boa-nova.‖ ( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

C. ―gêmeos todos ali, te levarão  

a uma aventura só — macia, mansa —  

e hás de ser sempre um homem caminhando  

ao encontro da amada, a já bem-vinda  

mas, porque amada, segue a cada instante  

chegando — como noiva para as bodas.‖ (Thiago de 

Mello) 

 

D. ―Sofrendo, o semi-árido 

Sem poder a quem recorrer, 

Vivendo passando sede 

Pensando como sobreviver‖ (Luciêde de Jesus Silva) 

E. ―Música é Poesia 

Se a poesia não existisse 

As borboletas não sairiam do casulo 

O zero seria nulo 

As flores perderiam seus odores 

O arco-íris não teria sete cores 

E nem haveria o sol na lua 

Se a poesia não existisse‖ (Tico Santa Cruz) 

 

08- Qual dos trechos abaixo a relação entre ocorrência de crase 

e emprego, ou não, do acento grave NÃO foi respeitada? 

 

A. Mesclar o antigo com o novo é algo que sempre traz 

resultados surpreendentes, e a simplicidade do 

projeto Museum of Selfies não tira nem um pouco a sua 

graça. 

B. A ideia é da designer e profissional de marketing Olivia 

Muus, que fez o experimento em uma visita à uma 

galeria de Copenhagem e gostou do resultado. 

C. A brincadeira, que inclui um iPhone, uma mão e a 

pintura de um retrato rapidamente virou uma série, 

apelidada de Museum of Selfies. 

D. ―Eu tirei uma foto apenas por diversão, e gostei de ver 

como algo tão simples podia mudar a característica da 

imagem, dando um novo significado à expressão do rosto 

do retrato‖, explica ela. 

E. O bacana é que o projeto aceita colaborações de quem se 

dispuser a criar uma versão de selfie de museu – basta 

encaminhar a foto paramusemofselfies@gmail.com 

 

Galanteio de Putin a primeira-dama chinesa é censurado 

em Pequim 

 
  O movimento ocorreu enquanto o presidente chinês, Xi 

Jinping, estava distraído conversando com o presidente dos 

Estados Unidos, Barack Obama. Após um breve bate-papo com 

Peng, Putin levantou-se rapidamente, pegou um xale e 

envolveu-o em torno dos ombros da primeira-dama. Ela sorriu 

graciosamente, agradeceu, e sentou-se, mas um pouco mais 

tarde entregou o artigo para um assistente. 

A emissora estatal China Central Television (CCTV) flagrou o 

momento e o comentarista da TV relatou o gesto cavalheiresco 

de Putin. As principais agências de notícias chinesas 

rapidamente publicaram o vídeo, que também começou a 

circular na mídia social do país. A ocasião ainda gerou uma 

hashtag #PutindáseucasadoaPengLiyuan no Weibo, uma 

espécie de Twitter da China. No entanto, poucas horas depois 

da divulgação do filme, ele foi censurado. 

A mídia estatal chinesa controla rigidamente a reputação dos 

dirigentes superiores do governo. Inclusive, os nomes dos 

principais líderes da China são muitas vezes alguns dos termos 

mais fortemente censurados na mídia social chinesa. 

Além disso, a campanha anticorrupção arrebatadora do atual 

presidente aponta a infidelidade como um sinal e um sintoma 

de suborno. E dado os crescentes laços econômicos e militares 

da China com a Rússia, qualquer comportamento não 

apropriado, é certamente estritamente proibido no país.  

 
( O Globo 11/11/2014 9:06) 

 

http://museumofselfies.tumblr.com/
mailto:musemofselfies@gmail.com
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09- Em qual dos períodos a seguir o verbo ‗envolver‘ tem o mesmo sentido 

que na notícia? 

 

A. ―Cisco: toda conversa envolve o negócio.‖ ( Felipe 

Dreher) 

B. ―Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu 

os quisesse intermináveis. mas, desejei penteá-los por 

todos os séculos dos séculos, tecer duas tranças que 

pudessem envolver o infinito por um número inominável 

de vezes.‖ (Machado de Assis) 

C. ―Uma lua enorme, de prata e ouro, iluminava os jacarés, 

elefantes, cobras, onças, tudo quanto é animal de Deus ali 

reunido, envolvidos na sinfonia improvisada no meio das 

árvores. Até que o músico, sempre tocando, abriu a 

última jaula do último animal - um tigre.‖ (Millôr 

Fernandes) 

D. ― e teve a seu filho primogênito; envolveu-o em faixas e 

o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar 

para eles na estalagem.‖ (Lucas2:7) 

E.  

 

10- A ideia expressa em ―mas um pouco mais tarde entregou o 

artigo para um assistente‖ e sua relação com as demais orações 

do período é: 

 

A. A da quebra de uma expectativa. 

B. De negação do afirmado anteriormente. 

C. De um incidente sem importância. 

D. Da explicação do que foi levantado. 

E. De uma sequência de fatos cotidianos. 

 

11- A ‗censura‘ foi aplicada: 

 

A. Por causa do recente enfoque dado às relações entre os 

dois países envolvidos no incidente diplomático em 

questão. 

B. Porque ficou evidente a distração do dirigente chinês em 

relação à esposa, o que é imperdoável na cultura daquele 

país. 

C. Devido a uma campanha nacional que não permite que 

haja citações sobre dirigentes do governo na internet. 

D. Pela repercussão baseada na visão que os chineses têm em relação a 

interações públicas entre homens e mulheres. 

E. Fundamentada na crença de que há uma estreita relação entre 

infidelidades e corrupção na China. 

 

12- Uma informação verdadeira que se pode depreender do texto é: 

 

A. Um dos sinais de envolvimento amoroso é a troca de xales. 

B. Na China, a corrupção de agentes políticos se estende até as esposas 

dos mais altos dirigentes. 

C. A emissora estatal chinesa costuma focar em situações inusitadas ao 

fazer transmissão de eventos. 

D. O Weibo é especializado em criar hashtags com conteúdo político. 

E. O governo chinês possui grande controle da internet. 

13- Em: ―que também começou a circular na mídia social do 

país‖, o pronome relativo faz referência a qual termo 

antecedente? 

 

A. Principais 

B. Agências de notícias 

C. Vídeo 

D. Circular 

E. Mídia social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- Podemos afirmar que na charge: 

 

A. A visão estereotipada das variantes regionais produziu o efeito de 

humor. 

B. A caracterização das personagens não condiz com a objetividade dos 

balões de fala. 

C. É um exemplo de que o preconceito com o diferente é comum em 

todas as regiões. 

D. Mostra que as divisões regionais brasileiras surgiram do preconceito 

linguístico. 

E. Pode servir como base para a análise das diferenças sócio culturais 

brasileiras geradas pelo acesso restrito à educação formal. 

 

15- Em qual dos trechos a seguir houve desvio da norma padrão na grafia de 

um vocábulo? 

 

A. O suspeito só não conseguiu matar a mãe de sua filha, 

porque o dono do bar interveio e o segurou. O homem 

ficou imobilizado até a chegada da polícia. 

B. É plaxe dos parlamentares assinar presença em uma 

comissão para garantir quórum e deixar o plenário para 

participar de outras atividades. 

C. Atlético-PR e Santos empatam jogo de 

pouca pretensão em Curitiba. 

D. Com intuito de chamar atenção para sua mais recente 

linha de dispositivos móveis, a Sony resolveu 

disponibilizar três filmes gratuitos. 

E. Segundo os médicos, problemas como rinite, sinusite e 

uma simples gripe são causas possíveis de perda ou 

redução do olfato. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Nas Técnicas de eliminação e minimização de poluentes 

são aspectos principais a serem considerados, EXCETO: 

 

A. Implantar ares de proteção sanitária (cinturão verde). 

B. Usar matérias-primas e combustíveis de baixo potencial 

poluidor. 

C. Alterar processo visando menor emissão de poluentes. 

D. Adequar a manutenção e operação de equipamentos e dos 

processos. 

E. Definir disposições adequadas (lay out e manter os 

edifícios industriais). 

  

17- O termo modelo numérico de terreno (ou MNT) é utilizado 

para denotar a representação quantitativa de uma grandeza que 

varia continuamente no espaço. Comumente associados à 

altimetria, também podem ser utilizados para modelar unidades 

geológicas, como teor de minerais, ou propriedades do solo ou 

subsolo, como aeromagnetismo. Entre os usos de modelos 

numéricos de terreno, pode-se citar (Burrough,1986), 

EXCETO: 

 

A. Armazenamento de dados de altimetria para gerar mapas 

topográficos. 

B. Análises de corte-aterro para projeto de estradas e 

barragens. 

C. Cômputo de mapas de declividade e exposição para 

apoio a análises de biomorfologia e erupcionalidade. 

D. Análise de variáveis geofísicas e geoquímicas. 

E. Apresentação tridimensional (em combinação com outras 

variáveis). 

 

18- Referente à análise espacial é aplicativos é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. A característica mais importante de um Sistema de 

Informação Geográfica é a capacidade de desenvolver 

funções de análise espacial, onde utilizam-se dados 

espaciais e atributos armazenados no banco de dados 

para responder as questões referentes ao mundo real. 

B. O objetivo da análise espacial é extrair ou questionar 

informações úteis que satisfaçam as exigências dos 

objetivos do usuário para tomada de decisão técnica. 

C. Uma função importante da análise espacial é a 

possibilidade de prever o que irá ocorrer em certo ponto, 

num determinado tempo, ou seja, a criação de cenários. 

D. O processo de análise consiste em recuperar, 

reclassificar, medir, sobrepor, conectar e relacionar os 

dados gráficos e seus atributos. 

E. A sobreposição (overlay) de dados  envolve operações 

que reavaliam os valores temáticos nas categorias do 

mapa preexistente. Por exemplo, um mapa de solo, 

poderá ser reclassificado em um mapa de permeabilidade 

do solo. 

 

 

 

 

 

19- Relacione as colunas quanto ao Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos – Embrapa (1999): 

 

I. Alissolos 

II. Gleissolos 

III. Latossolos 

IV. Nitossolos 

V. Luvissolos 

VI. Chernossolos 

 

 

a. Normalmente pouco coloridos; quanto à drenagem, 

podem ser bem ou imperfeitamente drenados. São 

solos de moderadamente ácidos a fortemente alcalinos, 

predominando o cálcio e o magnésio em sua 

composição. 

b. Composto por material mineral com argila de baixa 

atividade. Geralmente são de moderadamente ácidos a 

ácidos; profundos e bem drenados. 

c. Solos constituídos por material mineral caracterizados 

pela diferença de argila em atividade.  

d. Solos permanentemente saturados por água, exceto 

quando drenados. São caracterizados pela forte 

gleização, ocasionalmente podem ter textura arenosa. 

e. Apresentam avançado estágio de intemperização, pois 

são destituídos (virtualmente) de minerais primários e 

secundários; normalmente são muito profundos. 

f. Tratam-se de solos minerais, não hidromórficos, com 

argila em alta atividade. Podem variar de bem a 

imperfeitamente drenados, sendo pouco profundos. 

 

A sequência correta é: 

 

A. I - c  /  II - d  /  III - e  / IV - b  /  V - f / VI – a 

B. I - a  /  II - e  /  III - c  / IV - b  /  V - f / VI - d 

C. I - c  /  II - b  /  III - a  / IV - d  /  V - e / VI - f 

D. I - f  /  II -  a /  III - b  / IV -  c /  V - d / VI - e 

E. I - a  /  II - f  /  III - d  / IV - e  /  V - c / VI – b 

 

20- Do Monitoramento do Risco Ambiental de Agrotóxicos: 

princípios e recomendações; Os frascos utilizados para o 

acondicionamento das amostras de solo e sedimento devem ser 

previamente tratados, para limpeza e descontaminação, com: 

 

A. Ácido nítrico 5% por 24 horas e enxaguados 2 vezes com 

água deionizada.  

B. Ácido nítrico 10% por 24 horas e enxaguados 5 vezes 

com água deionizada.  

C. Ácido peracético 5% por 24 horas e enxaguados 2 vezes 

com água deionizada.  

D. Formaldeído 10% por 24 horas e enxaguados 5 vezes 

com água deionizada.  

E. Formaldeído 10% por 24 horas e enxaguados 8 vezes 

com água deionizada.  

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_perac%C3%A9tico&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Formalde%C3%ADdo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Formalde%C3%ADdo


PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2014 

  

 

SUPEIOR – 20 – ENGENHEIRO(A) AMBIENTAL 

Página 5 

21- Na Lei Nº 9.605/98 em seu artigo 29 relata diversas 

situações que tem como pena detenção de seis meses a um ano, 

e multa. Afirma também algumas situações de como o crime é 

praticado em que a pena é aumentada de metade. Estão entre 

estas situações, EXCETO: 

 

A. Contra espécie rara ou considerada ameaçada de 

extinção, ainda que somente no local da infração. 

B. Decorre do exercício de caça profissional. 

C. Em período proibido à caça. 

D. Durante a noite. 

E. Com abuso de licença. 

 

22- Quanto à portaria Nº90/2013 é INCORRETO afirmar: 

 

A. O recurso do cofinanciamento federal destinado ao 

Serviço de Proteção em Situações de Calamidades 

Públicas e Emergências comporá o Piso Variável de Alta 

Complexidade - PVAC, alocado na Ação Orçamentária 

2A69, limitado à disponibilidade orçamentária e 

financeira do Fundo Nacional de Assistência Social - 

FNAS. 

B. O cofinanciamento de que trata esta Portaria terá como 

base a quantidade de indivíduos/famílias desalojadas ou 

desabrigadas em decorrência de situação de emergência e 

de calamidade públicas. 

C. O Valor de Referência, que servirá para o cálculo da 

transferência de recursos do cofinanciamento federal do 

Serviço de Proteção em Situações de Calamidades 

Públicas e Emergências é de R$ 50.000,00, podendo ser 

redefinido conforme disponibilidade orçamentária e 

financeira do Fundo Nacional de Assistência Social, por 

ato da Secretária Nacional de Assistência Social. 

D. O valor do repasse do cofinanciamento federal para a 

oferta do serviço será composto por adicionais de 

recursos, considerando a proporcionalidade da situação 

de emergência ou calamidade pública, o percentual de 

pessoas em maior vulnerabilidade dentre as famílias e 

indivíduos atingidos e a existência de regulamentação de 

benefícios eventuais. 

E. A transferência de recursos para o cofinanciamento 

federal do Serviço de Proteção em Situações de 

Calamidades Públicas e Emergências em Municípios, 

Estados e Distrito Federal ocorrerá de forma regular e 

automática, na modalidade fundo a fundo enquanto 

perdurar o período de reconhecimento federal da situação 

de calamidade pública ou de emergência, salvo nas 

situações excepcionais de que tratam a portaria. 

 

23- A Lei Nº 12.651/2012; firma que as áreas no entorno dos 

lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima 

de______, em zonas rurais, exceto para o corpo d‘água com até 

________de superfície, cuja faixa marginal será de _______ 

e_______, em zonas urbanas. 

 

As alternativas que preenchem respectivamente as lacunas são, 

EXCETO: 

 

A. 100 metros / 10 hectares / 30 metros / 20 metros. 

B. 100 metros / 20 hectares / 50 metros / 30 metros. 

C. 120 metros / 30 hectares / 30 metros / 20 metros. 

D. 150 metros / 20 hectares / 50 metros / 20 metros. 

E. 130 metros / 40 hectares / 50 metros / 30 metros. 

 

24- A Lei Nº 12.305/2010; Art. 19.  O plano municipal de 

gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo 

mínimo, EXCETO:  

 

A. Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no 

respectivo território, contendo a origem, o volume, a 

caracterização dos resíduos e as formas de destinação e 

disposição final adotadas.  

B. Procedimentos operacionais e especificações mínimas a 

serem adotados nos serviços públicos de limpeza urbana 

e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada 

a Lei nº 11.445, de 2007.  

C. Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos. 

D. Leis, Projetos, Programas e ações de capacitação técnica 

voltados para a implementação e operacionalização dos 

serviços de manejo de resíduos sólidos. 

E. Programas e ações de educação ambiental que promovam 

a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de 

resíduos sólidos. 

 

25- O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos 

terá conteúdo simplificado, na forma do regulamento da Lei Nº 

12.305/2010 para os Municípios com menos de: 

 

A. 5.000 habitantes. 

B. 8.000 habitantes. 

C. 10.000 habitantes. 

D. 15.000 habitantes. 

E. 20.000 habitantes. 

 

26- Da Lei Nº9.433/97; Art. 3º Constituem diretrizes gerais de 

ação para implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, EXCETO: 

 

A. A gestão sistemática dos recursos hídricos, com 

dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade. 

B. A adequação da gestão de recursos hídricos às 

diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, 

sociais e culturais das diversas regiões do País. 

C. A integração da gestão de recursos hídricos com a gestão 

ambiental. 

D. A articulação do planejamento de recursos hídricos com 

o dos setores usuários e com os planejamentos regional, 

estadual e nacional. 

E. A articulação da gestão de recursos hídricos com a do 

uso do solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
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27- Decreto nº 4.136/2002; Art. 17.  Deixarem as instalações 

portuárias especializadas em outras cargas que não óleo e 

substâncias nocivas ou perigosas e os estaleiros, marinas, 

clubes náuticos e similares de possuir meios destinados ao 

recebimento, ao tratamento de resíduos gerados ou 

provenientes das atividades para as quais estão habilitados, ou o 

seu envio para tratamento, e ao combate da poluição quando 

exigidos pelo órgão ambiental competente: 

 

A. Penalidade: multa diária do Grupo C. 

B. Penalidade: multa diária do Grupo D. 

C. Penalidade: multa diária do Grupo E. 

D. Penalidade: multa diária do Grupo F. 

E. Penalidade: multa diária do Grupo G. 

 

28- Segundo as NBR ISSO Nº 19.011; Das Diretrizes para 

auditorias de sistema de gestão da qualidade e/ou ambiental; 

Dos Conhecimento e habilidades genéricas de auditores de 

sistema de gestão da qualidade e sistema de gestão ambiental; 

Convém que auditores tenham conhecimento e habilidades no 

Sistema de gestão e documentos de referência: permitir ao 

auditor compreender o escopo da auditoria e aplicar o critério 

de auditoria. Convém que conhecimento e habilidades nesta 

área incluam, EXCETO: 

 

A. Aplicação de sistemas de gestão para diferentes 

organizações. 

B. Interação entre os componentes do sistema de gestão. 

C. Normas de sistemas de gestão da qualidade ou ambiental, 

procedimentos aplicáveis ou outros documentos de 

sistema de gestão usados como critério de auditoria. 

D. Confirmação da suficiência e conveniência de evidência 

de auditoria para apoiar as constatações e conclusões da 

auditoria. 

E. Sistemas de informação e tecnologia para autorização, 

segurança, distribuição e controle de documentos, dados 

e registros. 

 

29- Segundo o ISO 14004, num Sistema de Gestão Ambiental; 

Toda documentação deve ser datada (com datas de revisão), 

rapidamente identificável, organizada e mantida por período de 

tempo especificado. A organização deve assegurar que, 

EXCETO: 

 

A. Os documentos possam ser identificados com a 

organização apropriada, divisão, função, atividade e/ou 

pessoa de contacto.  

B. Os documentos sejam periodicamente analisados 

criticamente, revisados quando necessário e aprovados 

por pessoa autorizada,antes do uso. 

C. As versões correntes dos documentos relevantes estejam 

disponíveis em todos os locais onde são executadas as 

operações essenciais para o funcionamento efetivo do 

sistema.  

D. Os documentos obsoletos sejam prontamente removidos 

de todos os pontos de emissão e pontos de uso. 

E. Documentos só podem estar impressos e devidamente, 

devendo ser úteis e facilmente compreendidos. 

 

30- Na Convenção de Estocolmo, foram definidos os POPs, ou 

seja, Poluentes Orgânicos Persistentes. Estão entre estas 12 

substâncias pops, EXCETO: 

 

A. Aldrin 

B. Heptacloro 

C. Pirocatequina 

D. Furanos 

E. Dioxina 

 

31- São efeitos típicos da eutrofização, EXCETO: 

 

A. Diminuição da biomassa do fitoplâncton e de macrófitas 

aquáticas. 

B. Crescimento de espécies de algas potencialmente tóxicas 

ou não comestíveis. 

C. Alterações na composição de espécies de macrófitas. 

D. Diminuição da biomassa de peixes e moluscos 

cultiváveis. 

E. Redução da diversidade de espécies. 

 

32- Nesta ação de tratamento de efluentes, o decantador 

primário é substituído pelo reator UASB. Há grande economia 

de energia nos biofiltros, advinda da maior eficiência de 

remoção de DBO nos reatores UASB. O lodo em excesso, 

removido pela lavagem dos filtros, é retornado ao reator UASB, 

onde sofre adensamento e digestão, conjuntamente com o lodo 

anaeróbio. 

O lodo misto resultante necessita apenas desidratação.  

 

Esta é a descrição de: 

 

A. Reatores UASB + Lagoas de Polimento. 

B. Reatores UASB + Biofiltro Aerado Submerso. 

C. Reatores UASB+ Lodos Ativados. 

D. Reatores UASB +Filtro Biológico Percolador. 

E. Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de 

Lodo(UASB). 

 

33- É a razão entre a concentração no último nível trófico da 

cadeia alimentar e a concentração no ambiente, se este dado 

estiver disponível, ou a concentração no primeiro nível trófico. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Taxa de ação. 

B. Taxa de projeção. 

C. Taxa de manipulação. 

D. Taxa de amplificação. 

E. Taxa de concentração. 

 

34- São características de um ecossistema sucessional, 

EXCETO: 

 

A. Diversidade biológica baixa. 

B. Biomassa total pequena. 

C. Teia alimentar simples. 

D. Relação produto/consumo menor que 1. 

E. Resistência aos distúrbios externos baixa. 
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35- São locais que poderiam ocorrer sucessão primária, 

EXCETO: 

 

A. Depressão em superfície rochosa. 

B. Áreas desmatadas. 

C. Mata destruída por incêndio. 

D. Terreno coberto por lava. 

E. Exposição de camadas profundas de solo. 

 

36- ―Espessas camadas de nuvens cinzentas-escuras, que tapam 

por completo a Lua ou o Sol e cuja base inferior é reforçada por 

nuvens esfarrapadas, que dão chuva ou neve contínuas. A 

precipitação pode não atingir o solo, por se evaporar antes. Os 

nimbostratos compõem-se, como regra geral, de gotas de água 

em temperaturas mais baixas que aquela em que ocorre a 

solidificação (chamado fenômeno de sobrefusão), gotas de 

chuva, flocos e cristais de neve, ou de uma mistura de formas 

sólidas e líquidas.‖ 

 

De acordo com classificação internacional das nuvens, esta é a 

definição de: 

 

A. Estratocúmulos 

B. Nimbostratos 

C. Altostratos 

D. Estratos 

E. Cirrostratos 

 

37- O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 

é o conjunto de unidades de conservação (UC) federais, 

estaduais e municipais que tem, entre outros, os seguintes 

objetivos, EXCETO: 

 

A. Contribuir para a conservação das variedades de espécies 

biológicas e dos recursos genéticos no território nacional 

e nas águas jurisdicionais. 

B. Contribuir para a preservação e a restauração da 

diversidade de ecossistemas naturais. 

C. Promover a utilização dos princípios e práticas de 

conservação da natureza no processo de 

desenvolvimento. 

D. Proteger as características relevantes de natureza 

geológica, morfológica, geomorfológica, heterogênica, 

espeleológica, arqueológica, econômica, biológica, 

paleontológica, rotacional e cultural. 

E. Proporcionar meio e incentivos para atividades de 

pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental. 

 

38- O decreto 7.620/05 de 21 de novembro de 2011 fixou os 

prazos legais para o georreferenciamento de imóveis rurais. 

Para Áreas acima de 25 hectares, o prazo vencerá em: 

 

A. 21-11-2015 

B. 21-11-2016 

C. 21-11-2019 

D. 21-11-2023 

E. 21-11-2030 

 

 

 

39- Segundo a Lei 10.257/Art. 2
o
 A política urbana tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 

diretrizes gerais, EXCETO: 

 

A. Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido 

como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 

ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos 

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 

presentes e futuras gerações. 

B. Gestão democrática por meio da participação da 

população e de associações representativas dos vários 

segmentos da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano. 

C. Cooperação entre os governos, Organizações não-

governamentais e no processo de urbanização, em 

atendimento ao interesse social. 

D. Planejamento do desenvolvimento das cidades, da 

distribuição espacial da população e das atividades 

econômicas do Município e do território sob sua área de 

influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do 

crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio 

ambiente. 

E. Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, 

transporte e serviços públicos adequados aos interesses e 

necessidades da população e às características locais. 

 

40- São fases da defesa civil, EXCETO: 

 

A. Prevenção 

B. Preparação 

C. Resposta 

D. Reconstrução 

E. Reabilitação social 

 

 


