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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Preso vai à delegacia no RS para registrar roubo de celular 
 

LUCAS AZEVEDO - ESPECIAL PARA O ESTADO  

PORTO ALEGRE - Reclamando de ameaças e do roubo de seu 

celular, um preso do regime fechado procurou a delegacia de 

polícia para registrar ocorrência. O episódio ocorreu na última 

sexta-feira, 7, na cidade de Júlio de Castilhos, na região central 

do Rio Grande do Sul.    

O fato chamou a atenção das autoridades. O detento, que não 

teve a identidade revelada, cumpre pena no Presídio Estadual 

de Julio de Castilhos. Ele foi conduzido até a delegacia local 

por agentes para que pudesse fazer o registro.    

À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito para 

apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido por 

dois colegas de cela que o teriam roubado. Entre os pertences 

que foram tomados, estaria seu aparelho de telefone celular, o 

qual ele usava frequentemente dentro da casa prisional.    

Um processo administrativo foi aberto para apurar o uso do 

telefone. A Superintendência dos Serviços Penitenciários 

(Susepe) realizou uma revista na cela, mas nada encontrou.     
 

01- O fato noticiado pode ser considerado, entre outras coisas: 

 

A. Insignificante 

B. Normal 

C. Inusitado 

D. Fictício 

E. Mentiroso 

 

02- A notícia trata do uso de celulares em presídios, algo que se 

tornou comum no país. Apesar disso, um aspecto chama a 

nossa atenção. Que aspecto é esse? 

 

A. O fato de o detento prestar queixa do roubo. 

B. A imprensa não ter revelado a identidade do detento. 

C. A desunião entre presos na mesma cela. 

D. A prática de ameaças entre presos.  

E. O dia em que ocorreu o episódio. 

 

03- ―À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito 

para apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido 

por dois colegas de cela que o teriam roubado.‖ Em qual das 

alternativas abaixo a reescrita do período NÃO comprometeu o 

sentido original do texto na frase? 

 

A. Alessandra Padula, a delegada, informou que ao apurar 

as ameaças, dois colegas do preso furtaram seu celular. 

B. A delegada Alessandra Padula instalou um inquérito para 

apurar ameaças a um preso, mas além de denunciar a 

coação ele afirmou que teve um celular roubado por eles. 

C. Dois colegas de cela roubaram um detento e a delegada 

Alessandra Padula instalou um inquérito para averiguar o 

roubo de um celular. 

D. O preso informou que foi roubado, mas ao ser coagido, 

revelou à delegada que tinha um celular e ela instalou um 

inquérito para apurar o caso. 

E. A delegada Alessandra Padula, ao descobrir o roubo do 

celular, instalou um inquérito para apurar as ameaças 

sofridas por uma preso por parte de seus companheiros 

de cela. 

04- Qual dos pares de termos abaixo pode ser considerado 

sinônimo no texto? 
 

A. Preso e detento. 

B. Ocorrência e episódio. 

C. Presídio Estadual e Cadeia Local. 

D. Aparelho e Celular. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

05-―O detento, que não teve a identidade revelada, cumpre pena 

no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ O trecho 

sublinhado tem no texto a função de: 
 

A. Especificar 

B. Explicar 

C. Revelar 

D. Ocultar 

E. Comparar 

 

06- Qual dos trechos abaixo indica finalidade? 
 

A. ―Reclamando de ameaças e do roubo de seu celular‖. 

B. ―Ele foi conduzido até a delegacia local por agentes. 

C. ―que estava sendo coagido por dois colegas de cela‖. 

D. ―para apurar o uso do telefone‖. 

E. ―mas nada encontrou‖. 

 

07- Em ―que o teriam roubado‖, o termo destacado refere-se a: 

 

A. Inquérito 

B. Ele 

C. Dois  

D. Colegas  

E. Teriam 

 

08- ―cumpre pena no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ 

Em qual das frases abaixo há uma frase em que pena tem o 

mesmo sentido do texto? 

 

A. ―Será que dessa vez vai valer a pena atualizar o iPhone 

4s para o iOS 8.1.1?‖ 

B. ―O duelo principal será entre o número dois e três da 

divisão pena.‖  

C. ―Chegou ontem à Assembleia Legislativa mensagem do 

governador Cid Gomes que prevê redução de penas por 

meio da leitura de livros.‖ 

D. "Alguns jogadores estão se arrastando para jogar. A 

gente até ficou com pena do nosso time, porque a gente 

não aguenta mais.‖ 

E. ―Sem previsão de retorno, pivô brasileiro dos Spurs pena 

para tratar dor muscular que o afeta desde setembro.‖ 

 

09- Os trechos da notícia reproduzida abaixo tiveram sua ordem 

alterada. Ordene-os e depois marque a alternativa que 

corresponde à sequência correta. 

 

I. ―O cérebro consegue assimilar uma perda de, no 

máximo, 1 quilo por semana‖, diz. Caso o ponteiro da 

balança diminua mais do que isso, o organismo provoca 

uma série de alterações hormonais. Por essa razão, a 

perda de peso gradual ajuda a manter o peso a longo 

prazo e a afastar o efeito sanfona.  
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II. A essa alimentação, que deve ser pobre em gorduras e 

açúcares, é preciso associar exercícios físicos. Caso a 

pessoa seja sedentária, a recomendação é escolher uma 

modalidade que lhe agrade — ciclismo, corrida, 

caminhada, musculação, tanto faz. Desse modo, ela terá 

mais motivação para se exercitar pelo menos 30 minutos 

por dia, o mínimo necessário para começar a perder 

peso.  

III. Não precisa ser assim. Até o réveillon — isto é, em seis 

semanas — é possível emagrecer 6 quilos de maneira 

saudável. Um dos segredos é seguir uma dieta 

balanceada, que não seja restritiva demais. De acordo 

com o endocrinologista Izidoro Flumignan, do Centro de 

Tratamento da Obesidade da Rede D’Or São Luiz, em 

São Paulo, o organismo tende sempre a voltar ao peso ao 

qual está acostumado. 

IV. Um corpo magro e tonificado deve ser conquistado 

pouco a pouco, por meio de hábitos de vida saudáveis. 

Com a aproximação do verão, entretanto, muitas pessoas 

que estão acima do peso desejado tentam compensar o 

tempo perdido com dietas malucas e uma rotina de 

exercícios exagerada. 

 

A. III- I-II-IV. 

B. II-III-IV-I. 

C. I- II- IV- III. 

D. I- III- II- IV. 

E. IV- III- I- II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- O comentário do jornalista à notícia contém: 

 

A. Uma constatação baseada em fatos verdadeiros. 

B. Uma ironia gerada a partir de uma situação amplamente 

noticiada. 

C. Um erro crasso de interpretação de uma recente notícia. 

D. Uma afirmação baseada nos ditames da legislação 

vigente. 

E. Uma heresia que desrespeita as bases religiosas da 

sociedade. 

 

11- Acerca da linguagem do texto e do que ditam as regras da 

norma padrão, assinale a alternativa correta: 

 

A. ―mantêm‖ é uma forma verbal e está no plural, cuja 

marca é o acento circunflexo. 

B. ―por‖  é uma forma verbal infinitiva que perdeu o acento 

na última reforma ortográfica. 

C. ―blasfêmia‖ é acentuada pela mesma regra que ―lábaro‖. 

D. Se ―agente‖ fosse substituída por ―policial‖, a preposição 

―a‖ receberia o acento grave indicativo de crase. 

E. ―trânsito‖ e ―tráfico‖ são sinônimos. 

 

12- Assinale a alternativa em que NÃO houve erro no emprego 

de nenhuma palavra no trecho reproduzido: 

 

A. Trazia um ar meio triste, meia cansada. "Acho que vou 

cansar de descansar", reclamava.  

B. A Polícia Militar (PM) flagrou um furto na madrugada 

desta quinta-feira (13), por volta das 3h, em um salão 

de cabeleireiro na Vila Falcão 

C. Friboi encerra campanha com Roberto Carlos: segundo 

jornal O Estado de S. Paulo, o rei não teria trago o 

retorno esperado pela fabricante de carnes que teria 

investido cerca de R$ 45 milhões. 

D. Carla Prata quase mostra demais com blusa degotada em 

noite de funk. 

E. O gráfico do jogo é interessante, e a aventura mantém 

qualquer um entertido durante horas, mas também serve 

apenas para passar o tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- O texto: 

 

A. É preconceituoso, pois leva o leitor a crer que só os 

nordestinos devem sofrer as agruras da estiagem. 

B. É bem humorado, pois exagera ao retratar a seca em São 

Paulo, que nada mais é do que um volume menor de 

chuvas e não a falta de água. 

C. Alerta os nordestinos a procurarem proteger sua terra, 

pois a migração já é uma realidade e pode prejudicar a 

vida daqueles que fugiram da seca. 

D. Ironiza prevendo que um dos resultados da seca no 

estado seria uma migração inversa, na qual paulistas 

iriam para o Nordeste fugindo da escassez de água. 

E. Cria uma imagem mais leve do que realmente é 

consequência da estiagem presente em todos os estados 

do Brasil. 
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14- A expressão ― tentar a sorte‖, no texto significa: 

 

A. Arriscar 

B. Voltar 

C. Viajar 

D. Trabalhar 

E. Migrar 

 

15- Em qual das alternativas a seguir houve a ocorrência da 

crase, mas o acento grave NÃO foi empregado? 

 

A. Nesta quinta-feira, dia 20, acontecerá a edição 2014 

do World’s Biggest Liar, competição realizada na 

Inglaterra para eleger o maior contador de mentiras da 

galáxia.  

B. O torneio acontece em uma hospedagem em Cumbria, 

em homenagem a Will Ritson, um dono de bar que se 

tornou lenda local por suas mentiradas.  

C. Uma das mais famosas dizia que os nabos de Lake 

District, uma região no noroeste da Inglaterra, cresciam 

tanto que as pessoas os esculpiam para transformá-los em 

estábulos. 

D. As regras da competição são bastante simples. Cada 

participante tem exatos cinco minutos para contar a 

melhor e mais convincente mentira que conseguir. 

E. Pode participar qualquer pessoa, a exceção de políticos e 

advogados. Segundo os organizadores, eles são 

considerados qualificados demais para mentiras. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- É o estado de higidez em que vive a população urbana e 

rural, tanto no que se refere a sua capacidade de inibir, prevenir 

ou impedir a ocorrência de endemias ou epidemias veiculadas 

pelo meio ambiente, como no tocante ao seu potencial de 

promover o aperfeiçoamento de condições mesológicas 

favoráveis ao pleno gozo de saúde e bem-estar. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Saneamento básico. 

B. Insalubridade ambiental. 

C. Salubridade ambiental. 

D. Meio ambiente. 

E. Proteção ambiental. 

 

17- Das técnicas de controle do ar, é um aspecto que vise 

principalmente à diluição e mascaramento de poluentes: 

 

A. Usar chaminés elevadas e empregar substâncias que 

possibilitem reduzir a emissão de poluentes indesejáveis. 

B. Usar matérias-primas e combustíveis de baixo potencial 

poluidor. 

C. Alterar processos visando menor emissão de poluentes. 

D. Adequar à manutenção e operação de equipamentos e dos 

processos. 

E. Definir disposições adequadas (lay out e manter os 

edifícios industriais) 

 

18- O controle da poluição do solo se dá pelas técnicas 

preventivas e corretivas, que visam à minimização dos riscos 

ambientais, e cuja aplicação dependerá das circunstâncias 

locais. As técnicas de controle mais utilizadas estão listadas 

abaixo, das quais é INCORRETO afirmar: 

 

A. Seleção dos locais e das técnicas mais apropriadas para o 

desenvolvimento das atividades humanas, considerando o 

uso e tipo de solo na região, o relevo, a vegetação, a 

possibilidade de ocorrência de inundações e as 

características do subsolo; 

B. Execução de sistemas de prevenção da contaminação das 

águas subterrâneas; 

C. Minimização de resíduos industriais, pela redução da 

geração na fonte, segregação, reciclagem e alteração dos 

processos produtivos; 

D. Minimização de sistemas de disposição final de resíduos 

urbanos, pela operação em curvas de nível, execução de 

dispositivos de drenagem e manutenção da cobertura 

vegetal; 

E. Execução de sistemas de disposição final de resíduos, 

considerando critérios de proteção do solo. 

 

19- Segundo a Lei Nº 6. 938/81, sobre as atividades 

potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos 

ambientais, é uma atividade de relação PP/GU (potencial de 

poluição/grau de utilização) alto: 

 

A. Beneficiamento de borracha natural, fabricação de 

câmara de ar, fabricação e recondicionamento de 

pneumáticos; fabricação de laminados e fios de borracha; 

fabricação de espuma de borracha e de artefatos de 

espuma de borracha, inclusive látex. 

B. Beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem 

animal e sintéticos; fabricação e acabamento de fios e 

tecidos; tingimento, estamparia e outros acabamentos em 

peças do vestuário e artigos diversos de tecidos; 

Fabricação de calçados e componentes para calçados. 

C. Fabricação de celulose e pasta mecânica; fabricação de 

papel e papelão; fabricação de artefatos de papel, 

papelão, cartolina, cartão e fibra prensada. 

D. Fabricação de laminados plásticos, fabricação de 

artefatos de material plástico. 

E. Usinas de produção de concreto e de asfalto. 

 

20- Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, a Lei 

Nº12.651/2012 atenderá aos seguintes princípios citados 

abaixo, dos quais é INCORRETO afirmar: 

 

A. Reafirmação da importância da função estratégica da 

atividade agropecuária e do papel das florestas e demais 

formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no 

crescimento econômico, na melhoria da qualidade de 

vida da população brasileira e na presença do País nos 

mercados nacional e internacional de alimentos e 

bioenergia.        

B. Ação governamental de proteção e uso sustentável de 

florestas, consagrando o compromisso do País com a 

compatibilização e harmonização entre o uso produtivo 

da terra e a preservação da água, do solo e da 

vegetação.      



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2014 

  

 

MÉDIO – 51 – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

Página 4 

C. Responsabilidade descentralizada da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, em colaboração com a 

sociedade civil, na criação de políticas para a preservação 

e restauração da vegetação nativa e de suas funções 

ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais.  

D. Fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da 

inovação para o uso sustentável do solo e da água, a 

recuperação e a preservação das florestas e demais 

formas de vegetação nativa.     

E. Criação e mobilização de incentivos econômicos para 

fomentar a preservação e a recuperação da vegetação 

nativa e para promover o desenvolvimento de atividades 

produtivas sustentáveis.      

 

21- A Lei Nº12.651/2012 afirma que área rural consolidada é a 

área de imóvel rural com edificações, benfeitorias ou atividades 

agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do 

regime de pousio; com ocupação antrópica preexistente a: 

 

A. 16 de agosto de 2010. 

B. 22 de julho de 2008. 

C. 30 de janeiro de 2009. 

D. 01 de junho de 2008. 

E. 05 de setembro de 2005. 

 

22- Ainda segundo a Lei Nº12.651/2012; Art. 4o  Considera-se 

Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, 

as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 

intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do 

leito regular, em largura mínima de, EXCETO: 

 

A. 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 

(dez) metros de largura. 

B. 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham 

de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura. 

C. 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 

50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura. 

D. 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham 

de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura. 

E. 400 (quatrocentos) metros, para os cursos d’água que 

tenham largura superior a 800 (oitocentos) metros. 

 

23- O Cadastro Ambiental Rural – CAR é o registro público 

eletrônico de âmbito nacional, onde sua inscrição será 

obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, devendo 

ser requerida no prazo de até: 

 

A. 6 meses contado da sua implantação, prorrogável, uma 

única vez, por igual período por ato do Chefe do Poder 

Executivo. 

B. 6 meses contado da sua implantação e não prorrogável. 

C. 1 ano contado da sua implantação, prorrogável, uma 

única vez, por igual período por ato do Chefe do Poder 

Executivo. 

D. 1 ano contado da sua implantação e não prorrogável. 

E. 2 anos contado da sua implantação, prorrogável, uma 

única vez, por metade do período por ato do Chefe do 

Poder Executivo. 

 

 

24- De acordo com a Lei Nº 6.938/81; Art 2º - A Política 

Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 

visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 

sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à 

proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes 

princípios: 

 

I. 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; 

II. Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e 

do ar; 

III. Planejamento e fiscalização do uso dos recursos 

ambientais; 

IV. Proteção dos ecossistemas, com a preservação de 

áreas, seja ela representativas ou não; 

V. Controle e zoneamento das atividades potencial ou 

efetivamente poluidoras. 

 

Está (ao) INCORRETA (s): 

 

A. Apenas a I e V. 

B. Apenas II e IV. 

C. Apenas I e III. 

D. Apenas a IV. 

E. Não há afirmativa incorreta. 

 

As questões de 25 a 28 referem-se ao Decreto Nº 6.514/2008. 

 

25- Segundo o Decreto Nº 6.514/2008 que Dispõe sobre as 

infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, Art. 3o  As 

infrações administrativas são punidas, com as seguintes 

sanções, entre outras, EXCETO: 

 

A. Destruição ou inutilização do produto. 

B. Embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas. 

C. Demolição de obra. 

D. Suspensão parcial ou total das atividades. 

E. Reclusão de 3 meses a 1 ano. 

 

26- Art. 24.  Matar, perseguir, caçar, apanhar, coletar, utilizar 

espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, 

sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade 

competente, ou em desacordo com a obtida pode gerar multa 

de: 

 

A. R$ 300,00 por indivíduo de espécie não constante de 

listas oficiais de risco ou ameaça de extinção; 

B. R$ 500,00 por indivíduo de espécie não constante de 

listas oficiais de risco ou ameaça de extinção; 

C. R$ 800,00 por indivíduo de espécie não constante de 

listas oficiais de risco ou ameaça de extinção; 

D. R$ 1000,00 por indivíduo de espécie não constante de 

listas oficiais de risco ou ameaça de extinção; 

E. R$ 5000,00 por indivíduo de espécie não constante de 

listas oficiais de risco ou ameaça de extinção; 
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27- Art. 30.  Molestar de forma intencional qualquer espécie de 

cetáceo, pinípede ou sirênio em águas jurisdicionais brasileiras 

gera multa de: 

 

A. R$ 500,00 

B. R$ 1.000,00 

C. R$ 1.500,00 

D. R$ 2.000,00 

E. R$ 2.500,00 

 

28- Recebe Multa de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 

100.000,00 (cem mil reais), com acréscimo de R$ 20,00 (vinte 

reais), por quilo ou fração do produto da pescaria, ou por 

espécime quando se tratar de produto de pesca para uso 

ornamental quem, EXCETO: 

 

A. Pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes 

com tamanhos inferiores aos permitidos. 

B. Transporta, comercializa, beneficia ou industrializa 

espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca 

proibida. 

C. Transporta, conserva, beneficia, descaracteriza, 

industrializa ou comercializa pescados ou produtos 

originados da pesca, sem comprovante de origem ou 

autorização do órgão competente. 

D. Exerce a pesca sem prévio cadastro, inscrição, 

autorização, licença, permissão ou registro do órgão 

competente, ou em desacordo com o obtido. 

E. Captura, extrai, coleta, transporta, comercializa ou 

exporta espécimes de espécies ornamentais oriundos da 

pesca, sem autorização do órgão competente ou em 

desacordo com a obtida.  

 

29- Quanto à finalidade, os agrotóxicos podem ser divididos 

em, EXCETO: 

 

A. Aficida 

B. Ovicida 

C. Larvicida 

D. Raticida 

E. Fumigante 

 

30- O destino de agrotóxicos no ambiente é governado por 

processos de retenção, de transformação e de transporte, e por 

interações desses processos. Referem-se a processo de 

transporte, EXCETO: 

 

A. Deriva 

B. Volatilização 

C. Sorção 

D. Lixiviação 

E. Carreamento superficial 

 

31- São recursos naturais renováveis, EXCETO: 

 

A. Água 

B. Ar 

C. Urânio 

D. Biomassa 

E. Energia eólica 

 

32- As principais análises existentes para avaliação das 

propriedades do solo são: 

 

A. Química e granulométrica. 

B. Relativa e absoluta. 

C. Química e biológica. 

D. Produtiva e relativa. 

E. Biofísica e reativa. 

 

33- Um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) constitui uma 

parte do sistema global de gestão de uma organização que visa 

o controlo dos seus aspectos ambientais. Um sistema deve 

assegurar, como mínimo, os seguintes aspectos, EXCETO: 

 

A. Definir a estrutura operacional. 

B. Estabelecer as atividades de planejamento. 

C. Definir as responsabilidades. 

D. Adquirir, administrar e distribuir os recursos. 

E. Estabelecer as práticas e procedimentos. 

 

34- Entre objetivos do monitoramento das emissões 

atmosféricas destacam‐se, EXCETO: 

 

A. Calcular a trajetória dos poluentes na atmosfera.  

B. Criar meio tecnológicos e avançados de combate a 

poluição atmosférica e sonora. 

C. Calcular o fluxo dos componentes. 

D. Determinar a instalação de alarmes para determinados 

poluentes. 

E. Determinar a deposição de poluentes na flora e fauna. 

 

35- As substâncias poluentes podem ser classificadas por seu 

composto principal. Desta forma, classificam-se como ozônio, 

EXCETO: 

 

A. O3 

B. SO2 

C. NO 

D. HCI 

E. CO 

 

36- Quanto s Sistema de Informação Geográfica é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. É a capacidade de desenvolver funções de análise 

espacial.  

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. O processo de análise consiste em recuperar, 

reclassificar, medir, sobrepor, conectar e relacionar os 

dados gráficos e seus atributos. 

D. A reclassificação envolve operações que reavaliam os 

valores temáticos nas categorias do mapa preexistente.  

E. A sobreposição (overlay) de dados, resulta na criação de 

um novo mapa onde os valores referenciados para cada 

posição são computados com função de valores unitários, 

sempre associados com a posição de dois mapas. 
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37- A cartografia divide-se basicamente em dois ramos 

principais:  

 

A. Focal e aberto. 

B. Quadricular e nivelado. 

C. Geoprocessamento e mapeamento. 

D. Temático e topográfico. 

E. Analítico e sintético. 

 

38- A determinação precisa de um ponto na superfície terrestre 

dá-se o nome de: 

 

A. Ponto analítico 

B. Criptografia 

C. Georreferenciamento 

D. Projeção 

E. Baseamento 

 

39- Dentro do geoprocessamento, os geo-campos podem ser 

especializados em: 

 

A. Temático, numérico e dado sensor remoto. 

B. Múltiplos, representativos e projeções. 

C. Objeto espacial e não espacial. 

D. Temáticos e cadastrais. 

E. Topológicos e representativos. 

 

40- Consiste em um equipamento que e utilizado tanto para 

coletar amostra ou para purgar poços de monitoramento. Este 

amostrador é construído por tubo longo de diferentes diâmetros, 

aberto nas extremidades, na parte do fundo possui uma esfera 

que trabalha com uma válvula, que fecha quando a amostra 

entra no tubo, na parte de cima possui um olhal para que possa 

ser amarrada uma corda.  

 

Esta é a definição de que método de amostragem de água 

subterrâneas: 

 

A. Bailer. 

B. Bomba Elétrica de Alta Vazão. 

C. Bomba de Baixa Vazão. 

D. Poços de jusante. 

E. Rotativa diamantada. 

 


