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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

O ESCULARÁPIO MILLOR FERNANDES LIVRO 

PORTUGUES ESSENCIAL 

Escularápio 

 

Um escularápio foi chamado para tratar de uma rica senhora 

que sofria de catarata. Sendo, porém, desonesto, o nosso 

querido amigo, sempre que ia visitar a rica velha, furtava-lhe 

um objeto precioso. Quando acabaram os objetos preciosos, ele 

começou, despudoradamente, a levar-lhe também os móveis, 

um a um. 

Afinal, certo dia, não tendo mais o que roubar, deixou de visitar 

a velha. Mas, não contente com isso, sapecou-lhe em cima uma 

conta terrível, capaz de abalar mesmo a fortuna do mais rico 

catarático. 

A velha protestou, dizendo que não pagava, e a coisa foi para o 

tribunal. E foi no tribunal que a velha declarou o motivo de sua 

recusa em pagar. Disse: 

"Não posso pagar a conta do senhor escularápio, do doutor 

médico, porque eu estou com a vista pior do que quando ele 

começou a me tratar. No início do tratamento eu ainda via 

alguma coisa. Mas agora, não consigo enxergar nem os móveis 

lá da sala". 

MORAL: A EXTREMA DESONESTIDADE ACABA 

VISÍVEL MESMO PARA UM CEGO 

 

(Millôr Fernandes. Novas Fábulas e Contos Fabulosos. 

Desiderata  2007 Ilustrações de Angeli) 

 

01- O autor cria a palavra „escularápio‟ composta de dois 

elementos: „esculápio‟ (médico) e „larápio‟ (ladrão), formando 

assim um substantivo para designar: 

 

A. Um médico especialista 

B. Um médico desonesto 

C. Um médico rico 

D. Um médico afortunado 

E. Um médico a domicílio 

 

02- O vocábulo „escularápio‟ foi formado pelo processo de: 

 

A. Parassíntese  

B. Justaposição 

C. Aglutinação 

D. Prefixação 

E. Sufixação 

 

03- Podemos afirmar que é finalidade discursiva do texto: 

 

A. Limitar a transmissão da sabedoria de caráter moral ao 

homem. 

B. Caracterizar um gênero narrativo erudito e particular. 

C. Aludir a uma situação humana independentemente de 

transmitir alguma moralidade. 

D. Retratar aspectos inerentes à conduta humana. 

E. Apresentar personagens num enredo truncado. 

 

 

04- “...ele começou, despudoradamente, a levar-lhe também os 

móveis, um a um.” 

O emprego do advérbio sublinhado caracteriza: 

 

A. A cobiça excessiva do médico. 

B. A consciência crítica do médico. 

C. A pouca experiência do médico ao tratar dos pacientes. 

D. A personalidade paramentada do médico. 

E. A forma ousada com que o médico agia na casa da velha. 

 

05- Em qual das alternativas abaixo NÃO houve nenhum erro 

de grafia: 

 

A. “Os Karas. Miguel: Não tem apilido. Foi ele quem 

decidiu reunir alguns amigos e, por brincadeira, fundar 

um grupo secreto no colégio onde é presidente do 

Grêmio Estudantil.” (Pedro Bandeira) 

B. “Chumbinho: Aficcionado por videogames e 

computadores, com sua esperteza e valentia, sente de 

longe o cheiro de novas aventuras.” (Pedro Bandeira) 

C. “Magrí: Melhor atleta do Colégio Elite, é a grande 

esperança de medália olímpica para o Brasil.” (Pedro 

Bandeira) 

D. “Calú: Ator e extremamente estrovetido e brincalhão, 

está sempre de bom humor, dando ânimo aos Karas na 

hora de agir.” (Pedro Bandeira) 

E. “Crânio: É o geniozinho da turma. Calado e pensativo, é 

o campeão de xadrez e das notas da escola.” 

 

06- Em qual dos parágrafos as regras de concordância 
nominal foram inteiramente observadas: 
 

A. “Está difícil comer menos e emagrecer? Experimente 

desligar a TV ou tirar o fone do ouvido ao fazer suas 

refeições. Segundo cientistas da Universidade do Estado 

do Colorado, escutar a própria mastigação é uma forma 

de aumentar a consciência sobre o que você leva para 

dentro do estômago e diminuir a quantidade de comida 

consumidas.” 

B. “A equipe realizou três experimentos separadamente para 

chegar às conclusões. Em um dos testes, voluntários 

eram convidados a comer um salgado enquanto usavam 

fones de ouvido com ruído altos ou baixos.” 

C. “No grupo em que o ruído era suficiente para 
mascarar o som da mastigação, as pessoas comeram 
mais – em médias quatro pretzels, em comparação 
com apenas 2,75 dos participantes que lancharam em 
silêncio. ” 

D. “Em outra parte da pesquisa, a equipe descobriu que 
até mesmo fazer as pessoas imaginarem o barulho da 
comida sendo triturado na boca é capaz de influenciar 
a ingestão de comida.” 

E. “O resultado é consistente com outros estudos que 
chamam atenção para o risco de fazer as refeições na 
frente da TV ou do computador, já que, distraídas, as 
pessoas tendem a comer mais do que precisam. ” 

 
 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Angeli
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A DROGA DO AMOR VEM AO BRASIL 

 

Dava orgulho: o Brasil tinha sido escolhido para sediar a parte 

final do mais importante projeto científico do mundo. 

Conhecido laboratório multinacional estava às vésperas de 

descobrir a cura para a praga do século. O soro já demonstrara 

ser cem por cento eficiente nos testes in vitro e já fora testado 

em seres humanos sadios para que se verificasse se apresentava 

algum grau de intolerância no organismo humano. Tudo estava 

perfeito. O próximo passo seria o experimento com seres 

humanos infectados. Empolgado, esperançoso, ele contara aos 

alunos que muitas doenças que vitimavam os amantes no 

passado já tinham sido vencidas pela ciência e que essa também 

seria derrotada. 

Mas, ao entrar no chuveiro, o fim da praga do século não 

ocupava mais os pensamentos do ex-líder dos Karas. Como um 

pesadelo do qual o rapazinho não conseguia desfazer-se, veio-

lhe à lembrança a última reunião dos Karas e a dolorida 

lembrança de Magrí. 

"Ah, Magrí, Magrí, Magrí... Como eu vou conseguir viver sem 

você ao meu lado? Você está em Nova Iorque... Quando voltar, 

será que vai compreender o que eu fiz?  

Miguel lembrou-se de sua decisão. Não poderia ferir seus 

melhores amigos. 

Não poderia suportar a ideia de ver Calú e Crânio como rivais. 

O jeito tinha sido dissolver o grupo dos Karas. E nunca mais 

ver Magrí... 

O suave cheiro do sabonete lembrou-lhe o perfume do corpinho 

da única garota do grupo dos Karas. (Pedro Bandeira. A Droga 

do Amor. Moderna, São Paulo. 2009) 

 

07- “Como um pesadelo do qual o rapazinho não conseguia 

desfazer-se, veio-lhe à lembrança a última reunião dos Karas e 

a dolorida lembrança de Magrí. 

"Ah, Magrí, Magrí, Magrí... Como eu vou conseguir viver sem 

você ao meu lado? Você está em Nova Iorque... Quando voltar, 

será que vai compreender o que eu fiz”? 

No trecho, o personagem revela-se: 
 

A. Esperançoso 

B. Revoltado  

C. Temeroso 

D. Decidido 

E. Patriota  

 

08- Em qual das alternativas a substituição do termo sublinhado 

pelo pronome está INCORRETA: 
 

A. “Conhecido laboratório multinacional estava às vésperas 

de descobrir a cura para a praga do século.” 

Conhecido laboratório multinacional estava às 

vésperas de descobri-la 

B. “Não poderia ferir seus melhores amigos.” 

Não poderia feri-los 

C. “Não poderia suportar a ideia de ver Calú e Crânio como 

rivais.” 

Não poderia suportar a ideia de vê-los como rivais 

D. “Empolgado, esperançoso, ele contara aos alunos” 

Empolgado, esperançoso, ele lhes contara 

E. “...muitas doenças que vitimavam os amantes” 

muitas doenças que vitimavam-lhes 

09- Sobre a acentuação dos vocábulos do texto: 

 

A. „Calú‟ e Magrí‟ foram acentuadas certamente por 

questões de pronúncia, pois os acentos não estão 

gramaticalmente corretos. 

B. „laboratório‟ faz parte do grupo de palavras cujo acento 

gráfico foi suprimido no novo acordo ortográfico pela 

ocorrência de ditongo em sua sílaba final. 

C. Em „decisão‟ por não ser empregado na sílaba tônica, o 

til não pode ser considerado acento gráfico. 

D. „ciência‟ por não ser oxítona, teve seu ditongo acentuado. 

E. „vésperas‟ é um caso de acentuação de vocábulo que 

ocorre apenas no plural por mudança de sílaba tônica, 

assim como acontece no par „juiz – juízes‟. 

 

10- Em “muitas doenças que vitimavam os amantes no passado 

já tinham sido vencidas pela ciência”, o trecho sublinhado pode 

ser substituído por qual das alternativas baixo sem que o 

entendimento e a correção gramatical originais sejam 

prejudicados: 

 

A. Muitas doenças que vitimavam os amantes no passado 

eram provavelmente  vencidas pela ciência 

B. Muitas doenças que vitimavam os amantes no passado 

seriam vencidas pela ciência 

C. Muitas doenças que vitimavam os amantes no passado 

foram vencidas pela ciência 

D. Muitas doenças que vitimavam os amantes no passado se 

venceram pela ciência 

E. Muitas doenças que vitimavam os amantes no passado 

nunca deviam ser vencidas pela ciência 

 

11- “O soro já demonstrara ser cem por cento eficiente nos 

testes in vitro e já fora testado em seres humanos sadios para 

que se verificasse se apresentava algum grau de intolerância no 

organismo humano.” 

Os elementos coesivos empregados entre as orações acima 

estabelecem que relações respectivamente: 

 

A. Consequência e finalidade 

B. Adição e finalidade 

C. Explicação e consequência 

D. Concessão e conclusão 

E. Afirmação e explicação 

 

12- Em qual das alternativas ocorreu crase pela mesma razão 

que em “veio-lhe à lembrança”: 

 

A. “Gabigol chega à Seleção preocupado com os trotes.” 

B. “Do campo à mesa. Aqui você descobre a verdade 
sobre os alimentos. ” 

C. “Às duas horas saímos. ” 
D. “Escreve à Alencar. ” 
E. “Caminhava às pressas. ” 

http://globoesporte.globo.com/futebol/selecao-brasileira/noticia/2016/03/gabigol-chega-selecao-preocupado-com-trote-e-descarta-substituir-neymar.html
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13- Acerca das regras de regência empregadas na tirinha 
acima: 
 

A. O verbo ‘saber’ pede complemento regido por ‘se’. 
B. O verbo ‘acreditar’ rege a preposição ‘em’, assim como 

‘confiar’ e ‘crer’. 
C. No segundo quadrinho, o verbo ‘proibir’ é 

exclusivamente transitivo direto. 
D.  O termo ‘tão’ é marca da oralidade não possui função 

sintática na frase. 
E. ‘prevenção’ rege preposição ‘a’, sempre. 

 
 

 
 
14- A charge: 
 

A. É um exemplo de comida industrializada que é 
vendida com ‘brindes’ que funcionam como 
recompensa pelo alimento consumido. 

B. Demonstra a estratégia de comunicação publicitária 
que privilegia os alimentos e seu valor nutricional em 
detrimento da imagem. 

C. Critica a imensa quantidade de produtos destinados 
aos adultos, mas que são abordados pela publicidade 
a partir da visão infantil. 

D. Apresenta-se de forma a convencer as crianças, que é 
o público alvo, a consumir a maior quantidade de 
produtos possível. 

E. Denuncia a estratégia abusiva de ver o público infantil 
como grupo consumidor principal de alimentos 
industrializados ignorando os prejuízos à saúde desse 
comportamento. 

15- Em qual das alternativas uma regra de concordância 
verbal foi desobedecida: 

 
A. “O papa chegou a dizer mesmo agora - porque isso são 

estados, são estados da alma, o inferno não é um 
lugar.” Machado de Assis 

B. "Canoas é uma cidade cortada pela BR-1 1 6 e pelo 
Trensurb (metro), ao lado da capital Porto Alegre. Isto 
tudo ajuda a deixar a cidade sem muita identidade.” 
(Jornal do Commercio) 

C. “Neste caso, ser infinito é uma das qualidades de Deus 
entre todas as demais, mas não é só isso, ou não são o 
bastante para O concebermos...” (Allan Kardec) 

D. “Houve um tempo que Stela teve mais de uma dezena 
de costureiras trabalhando com ela e sua fila de 
pedidos ultrapassava a um ano.” (Eduardo Ferrari) 

E. “Os times cariocas não têm do que reclamar, hajam 
vista as gigantescas promoções na mídia.” (Antônio 
Suárez de Abreu) 

 

 
  

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 - De acordo com o decreto 6.514 de 22 de julho de 2008, o 

artigo 3º do capítulo I, diz que as infrações administrativas são 

punidas com as seguintes sansões, EXCETO: 

 

A. Advertência. 

B. Multa simples. 

C. Multa diária. 

D. Apreensão dos animais, produtos e subprodutos da 

biodiversidade inclusive fauna e flora, instrumentos, 

petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer 

natureza utilizados na infração.   

E. Previsão de outras infrações previstas na legislação. 

 

17 - Entender o meio ambiente como direito humano 

fundamental significa que sua realização é condição necessária 

para a garantia de uma vida digna e sadia a qualquer ser 

humano. Considerando que a realização plena do direito 

humano ao meio ambiente essencial à sadia qualidade de vida 

inclui, EXCETO: 

 

A. Proteção contra a contaminação, a degradação 

ambiental e contra atividades que afetam 

adversamente o ambiente ou que ameacem a vida, a   

saúde, a fonte de receitas, o bem estar  e a 

sustentabilidade. 

B. Proteção e preservação do ar, solo, água, flora, fauna e 

dos processos essenciais e áreas necessárias para 

manter a diversidade biológica, os recursos naturais e 

os ecossistemas. 

C. Realização da justiça ambiental, que assegura que 

nenhum grupo social, seja ele étnico, racial ou de 

classe, suporte uma parcela desproporcional dos 

efeitos negativos dos danos ambientais. 

D. O mais alto padrão de saúde que se possa alcançar. 

E. Alimento, água e ambiente de trabalho seguro e 

saudável.  
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18 - Tanto a comunidade científica internacional quanto 

governos e entidades não-governamentais ambientalistas, vêm 

alertando para a perda da diversidade biológica em todo mundo 

e particularmente nas regiões tropicais.  Os principais processos 

responsáveis pela perda da biodiversidade são, EXCETO: 

 

A. Perda de fragmentação dos habitats. 

B. Introdução de espécies e doenças exóticas. 

C. Não exploração de espécies de plantas e animais. 

D. Uso de híbridos e monocultura na agroindústria e nos 

programas de reflorestamento. 

E. Contaminação do solo, água e a atmosfera por 

poluentes.  

 

19 - Uma prática constante na agricultura é o uso de pesticida 

para combate aos parasitas. A utilização desses pesticidas pelo 

homem: 

 

I. Provoca o empobrecimento dos ecossistemas e destrói 

muitas espécies úteis. 

II. Atua diretamente sobre os parasitas que se deseja 

eliminar, logo elimina as pragas sem alterar o equilíbrio 

ecológico. 

III. É o único recurso disponível para o controle de pragas 

na agricultura. 

IV. Leva ao aparecimento de espécies resistentes, tornando-

se cada vez mais difícil de se eliminar. 

       

    Estão corretas as alternativas: 

 

A. I e II 

B. I e III 

C. I e IV 

D. I, II e IV 

E. I, III e IV 

 

20 - De acordo com o artigo 14 da Lei 6.938/81, referente à 

Política Nacional do Meio Ambiente, sem prejuízos das 

penalidades definidas pela legislação federal, estadual e 

municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à 

preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados 

pela degradação da qualidade ambiental, sujeitará os 

transgressores a, EXCETO: 

 

A. Multa simples ou diária, nos valores correspondentes, 

no mínimo a 10(dez) e no máximo a 1000 (mil) 

Obrigação Reajustáveis do Tesouro Nacional – 

ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, 

conforme dispuser o regulamento, vedada a sua 

cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo 

Estado, Distrito Federal, Territórios e pelos 

Municípios. 

B. Perda ou restrição de incentivo e   benefícios fiscais 

concedidos pelo poder público. 

C. Participar do processo de  desenvolvimento do país, de 

pesquisas e processos tecnológicos destinados a 

reduzir a degradação da qualidade ambiental. 

D. Perda ou suspensão de participação em linhas de 

financiamento em estabelecimento oficiais de créditos. 

E. Suspensão de sua atividade.  

 

21 - A Lei 12.651/2012, do Código Florestal brasileiro, em seu 

artigo 7º, estabelece que: 

 

A. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de 

vegetação nativa a título de Reserva Legal, sem 

prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de 

Preservação Permanente. 

B. A vegetação situada em Área de Preservação 

Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da 

área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa 

física ou jurídica, de direito público ou privado. 

C. A vegetação natural deverá  ser utilizada para 

obtenção de benefícios econômicos, sociais e 

ambientais. 

D. Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, 

com função ambiental de preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a estabilidade ecológica e a 

biodiversidade. 

E. Área localizada no interior de uma propriedade ou 

posse rural, deve promover a conservação da 

biodiversidade. 

 

22 - A Lei 9.795 de 27 de abril de 1999, dispõe sobre a 

educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental e dá outras providências, em seu artigo 4º determina 

os princípios básicos da educação ambiental. Desta forma, 

julgue as alternativas de acordo com os princípios básicos deste 

artigo, colocando “V” para verdadeiro e “F” para falso: 

 

(   )  O enfoque humanista, holístico, democrático e 

participativo. 

(   )  A concepção do meio ambiente  em sua totalidade, 

considerando a interdependência entre o meio natural, o 

sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da 

sustentabilidade. 

(   )  A não avaliação crítica do processo educativo.  

(   )  A desvinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as 

práticas sociais. 

(   )  O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na 

perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade. 

 

 A sequência correta é: 

 

A. V, F, V, F, V 

B. V, F, V, V, F 

C. F, F, V, V, F 

D. V, V, V, F, V 

E. V, V, F, F, V 

 

23 – De acordo com a Lei nº 11.445/2007, que estabelece 

diretrizes para o saneamento básico, em seu artigo 22 diz que 

são objetivos da regulação: 

 

I. Estabelecer padrões e normas para a adequada 

prestação de serviços e para satisfação do usuário. 

II. Garantir o cumprimento das condições e metas 

estabelecidas. 

III. Prevenir e cumprir o abuso do poder econômico, 

ressalvada a competência dos órgãos integrantes do 

sistema nacional de defesa da concorrência. 
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IV. Definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio 

econômico e financeiro dos contratos como a 

modicidade tarifária, mediante mecanismos que 

induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 

permitam a apropriação social dos ganhos de 

produtividade. 

        

      Estão CORRETAS: 

 

A. I, II e III 

B. I, III e IV 

C. II e III 

D. I, II e IV 

E. I, II, III e IV 

 

24 - De acordo com a resolução CONAMA nº 001, de 23 de 

janeiro de 1986, em seu artigo 5º que define o estudo do 

impacto ambiental, que além de atender a legislação, em 

especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política 

Nacional do Meio Ambiente. Deve obedecer às seguintes 

diretrizes gerais, EXCETO:  

 

A. Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de 

localização de projeto, confrontando-as com a hipótese 

de não execução do projeto. 

B. Identificar e avaliar sistematicamente os impactos 

ambientais gerados nas fases de implantação e operação 

da atividade. 

C. Definir os limites da área geográfica a ser direta ou 

indiretamente afetada pelos impactos denominada área 

de influência do projeto, considerando em todos os 

casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza atividade. 

D. Conceder na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua 

localização e concepção, atestando a viabilidade 

ambiental e estabelecer os requisitos básicos e os 

condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de 

sua implementação.  

E. Considerar os planos e programas governamentais, 

propostas e em implantação na área de influência do 

projeto, e sua compatibilidade. 

 

25 - De acordo com a Lei 7.802/89, que regulamenta desde a 

pesquisa e fabricação dos agrotóxicos até sua comercialização, 

aplicação, controle e também o destino da embalagem, as 

exigências impostas por esta lei são, EXCETO: 

 

A. Obrigatoriedade do receituário agronômico para venda 

de agrotóxicos ao consumidor. 

B. Registro de produtos nos Ministérios da Agricultura e 

Saúde. 

C. Registro no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis. 

D. O descumprimento desta lei pode acarretar multa e 

reclusão. 

E. Fazer análise laboratorial do agrotóxico para medir o 

grau de toxidade.   

 

 

 

26 - O acúmulo de gás Carbônico na atmosfera tem contribuído 

significativamente para o aumento do da temperatura terrestre, 

provocando assim o efeito estufa. As alternativas propostas 

apresentam processos de produção de gás carbônico, EXCETO: 

 

A. A fotossíntese realizada pelas plantas. 

B. A queima do gás de fogão. 

C. A queima de combustível por um motor de automóvel. 

D. As queimadas das florestas. 

E. A fabricação da cal, pelo calcinamento  de carbono de 

cálcio. 

 

27 - A Lei 7.735 de 22 de fevereiro de 1989, criou o IBAMA, 

incorporando a Secretaria Especial do Meio Ambiente e as 

agências federais na área de pesca, desenvolvimento florestal e 

borracha. É competência do IBAMA: 

 

A. Organizar a proteção do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional. 

B. Executar a política nacional do meio ambiente, atuando 

para conservar, fiscalizar, controlar e fomentar o uso 

racional dos recursos naturais.  

C. Instituir a Política Nacional de Recursos Hídricos e 

criar o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. 

D. Determinar a proteção de florestas nativas e  definir 

como áreas de preservação permanente. 

E. Reordenar a legislação ambiental brasileira, no que se 

refere às infrações e punições. 

 

28 - Segundo a Lei 10.165/2000, a Taxa de Controle e 

Fiscalização Ambiental – TCFA deverá ser paga: 

 

A. Mensalmente. 

B. Trimestralmente. 

C. Bimestralmente. 

D. Semestralmente. 

E. Anualmente.  

 

29 - O Relatório Anual de Atividades Potencialmente 

Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (RAPP), 

previsto na Lei 6.938/81 (parágrafo 1º, Art. 17-C) é um 

instrumento de coleta de informações de interesse ambiental 

com objetivo de   colaborar com os procedimentos de controle e 

fiscalização ambiental, além de subsidiar ações de gestão 

ambiental. O período regular para preenchimento e entrega do 

RAPP é: 

 

A. de 2 de janeiro a 28 de fevereiro. 

B. de 1º de fevereiro a 31 de março. 

C. de 1º de fevereiro a 30 de abril. 

D. de 1º de março a 30 de abril. 

E. de 1º de abril a 30 de maio.  

 

30 - No Brasil e no mundo o volume de lixo cresceu mais do 

que a própria população. Cerca de 20% do lixo coletado no 

Brasil, acaba nos lixões a céu aberto, contaminando assim o 

solo, a água e consequentemente espalhando doenças. Para 

diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de 

valor econômico e assim reduzir a exploração de recursos 

naturais adotou-se a política dos 3R ( Reduzir, Reutilizar e 

Reciclar). Das alternativas propostas é exemplo de reciclagem: 
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A. Embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar 

outros alimentos. 

B. Garrafas de cervejas e refrigerantes de vidro 

retornáveis. 

C. Garrafas PET cortadas para fazer vassouras. 

D. Latas de alumínio como material para fabricação de 

lingotes. 

E. Sacos plásticos de supermercado usados como 

recipiente para acondicionar lixos caseiros. 

 

31 - Grande parte da formação vegetal, tem sido destruídas 

pelas queimadas, porém um determinado tipo de vegetação 

possui alguns mecanismos de adaptação ao fogo. Esta formação 

vegetal é: 

 

A. Mata ciliar. 

B. Manguezais. 

C. Caatinga. 

D. Restinga. 

E. Cerrado. 

 

32 - De acordo com o atual Código Florestal, a largura das 

faixas de matas ciliares nos cursos d‟água naturais é um 

parâmetro de fundamental importância. Para os cursos d‟água 

de 10 a 50 metros, a largura mínima da faixa de mata ciliar é 

de:  

 

A. 20 metros. 

B. 30 metros. 

C. 40 metros. 

D. 50 metros. 

E. 60 metros.   

 

33 - O Código Florestal, atualizado em 2012, determina a 

ampliação dos tamanhos das reservas. No caso de áreas de 

florestas da Amazônia Legal esta ampliação é de: 

 

A. 35% 

B. 20% 

C. 60% 

D. 70% 

E. 80% 

 

34 - De acordo com a Lei nº 12.651/2012, no caso de Áreas de 

Preservação Permanentes (APPs)  junto a rios, destinadas a 

serem corredores, indica-se uma largura não inferior a: 

 

A. 150 metros em todos os casos. 

B. 200 metros em todos os casos. 

C. 100 metros em todos os casos. 

D. 50 metros em todos os casos. 

E. 30 metros em todos os casos. 

 

35 - A avaliação ambiental preliminar se realiza com base em 

informações históricas disponíveis e inspeções nos locais, com 

objetivo de identificar áreas potencialmente contaminadas 

(APs). A execução da avaliação preliminar possibilita: 

 

 

I. Levantar informações sobre cada AP de modo a 

subsidiar o desenvolvimento das próximas etapas. 

II. Documentar a existência de evidências ou fatos que 

levem a suspeitar ou confirmar a contaminação nas 

áreas em avaliação. 

III. Estabelecer o modelo conceitual inicial de cada área de 

avaliação ambiental. 

IV. Verificar a necessidade da adição de medidas 

emergenciais nas áreas, ou não. 

V. Gerar relatório de avaliação ambiental preliminar 

apontando medidas a serem adotadas. 

 

    Estão CORRETAS:  

 

A. I, II e III 

B. I, III e IV 

C. II, III e V 

D. II, IV e V 

E. I, II, III, IV e V  

 

36 - O monitoramento ambiental, oferece conhecimentos e 

informações básicas para avaliar a presença de contaminantes, 

para compreender os sistemas ambientais e dar suporte à 

política de gestão, os resultados do monitoramento subsidiam 

medidas de: 

 

A. Definição, localização, planejamento, controle e 

metodológica. 

B. Planejamento, controle, recuperação, preservação e 

conservação. 

C. Planejamento, localização, metodológica e controle. 

D. Conservação, planejamento, metodológica, definição e 

recuperação. 

E. Recuperação, localização, conservação, controle e 

metodológica. 

 

37 - Em relação ao efeito estufa e seus possíveis impactos, 

verifica-se alguns efeitos adversos sinalizados e percebidos nos 

dias atuais, estes efeitos são, EXCETO: 

 

A. Aumento do nível do mar. 

B. Alteração no suprimento de água doce. 

C. Menor números de ciclones. 

D. Tempestades de chuvas e neves fortes mais frequentes. 

E. Forte e rápido ressecamento do solo. 

 

38 - A prática de avaliação de passivos foi originada como 

apoio aos casos de fusão, aquisição, incorporação, compra e 

venda de empresas e também para orientação na definição de 

prêmios de  seguros. Atualmente tem sido exigido para 

liberação de linha de crédito. No processo para levantamento 

passivo na primeira fase, as práticas e procedimentos relativos 

aos aspectos ambientais relevantes são, EXCETO: 

 

A. Licenças ambientais existentes. 

B. Resíduos gerados pela empresa e a sua deposição final. 

C. Avaliação quantitativa e qualitativa das emissões 

atmosféricas. 

D. Taxas de emissões atmosféricas e de geração de 

afluentes líquidos e os respectivos sistemas de 

minimização. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2016 

  

 

MÉDIO – 49 – TÉCNICO AMBIENTAL 

Página 7 

E. Tratamento de poluição adotadas. 

 

39 - Em relação ao princípio democrático, que assegura ao 

cidadão o direito de participar na elaboração e na execução das 

políticas públicas ambientais.  É correto afirmar que a 

Constituição brasileira estatui: 

 

A. O dever jurídico do povo defender e preservar o meio 

ambiente e o direito de opinar sobre políticas públicas, 

através de audiências públicas e integrando os órgãos 

colegiados ambientais.  

B. O dever do homem ter direito ao ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

C. O poder público e os particulares têm o dever de 

prevenir os danos ambientais. 

D. A busca do desenvolvimento não deve se efetivar à 

custa da degradação do meio ambiente. 

E. A solidariedade e perpetuidade da vida  humana 

enquanto espécie, faz com que o homem pense não só 

na sua existência presente, mas nas futuras gerações.  

  

40 - Uma das fontes mais importantes de atos normativos 

relacionados aos resíduos sólidos é o CONAMA (Conselho 

Nacional do Meio Ambiente). A resolução CONAMA nº 358 

de 29 de abril de 2005, dispõe sobre: 

 

A. O gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos 

portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários. 

B. O inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. 

C. O tratamento e a disposição final dos resíduos dos 

serviços de saúde e dá outras providências. 

D. Procedimentos e critérios para o funcionamento de 

sistemas de tratamento térmicos de resíduos. 

E. As definições e tratamento a ser dado aos resíduos 

perigosos, conforme as normas adotadas pela 

Convenção Brasileia sobre o controle de movimentos 

transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito. 

  


