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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 02

TEXTO 1

Indique a alternativa que apresenta a tese do texto.
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As transformações de uma sociedade poderiam
ser medidas pelas mudanças na produção do lixo. Cada
bairro, cada cidade produz o seu. E se o lixo hoje em dia
é tão parecido, é apenas por efeito da globalização. O
lixo é objetivo, subjetivo, material e virtual. Nada e
ninguém escapa ao lixo. Para falar a língua dos filósofos
da moda, podemos dizer que há um devir-lixo, que o lixo
é o destino.
O lixo é, afinal, o que jogamos fora, mas não só.
É o que lançamos fora por ser indesejado. Ainda que o
ato de jogar seja consciente, quantas vezes algo que
pensamos ter perdido não foi lançado na lata do lixo
inconscientemente? Ora, lixo é tudo o que herdaremos
inconscientemente.
No extremo da história da natureza e da história
humana, podemos dizer que tudo é lixo. É assim que
podemos explicar que tudo é vaidade. A vaidade é a falta
de sentido das coisas que julgamos valiosas. É o
desvalor essencial que, ao ser percebido, nos ensinaria,
acima de tudo, e pela via negativa, a virtude do
desapego.
Tentamos nos livrar do pavor da caducidade –
do caráter passageiro do que existe – pondo no lixo o que
pode escapar ao nosso desejo de significado. O ato de
“livrarmo-nos de algo” nos dá a dimensão de nosso medo
(esse afeto que usamos para justificar qualquer ato) e de
nossa irresponsabilidade. Ora, não jogamos fora apenas
os restos, mas tudo o que não nos interessa. No ato de
jogar no lixo um copo quebrado, aquele copo que pode
machucar uma pessoa que esteja no meio do aterro
sanitário onde param nossos despejos, há quem pense
em proteger o outro do lado de lá de uma periculosidade
intrínseca ao material descartado. Mas há quem não se
lembre, há quem não se importe.
O que se joga no lixo e o modo como se joga algo no lixo
expõe o que pensamos de um outro, seja uma pessoa,
seja a natureza. É uma questão básica de ética. A
periculosidade dos pequenos gestos também fala de nós.
E o que fala de nós fala de nossa vaidade.

TIBURI, Marcia. V de vaidade. Revista Cult, São Paulo, ano 18, set.
2015. Disponível em: < http://revistacult.uol.com.br/home/2015/09/v-devaidade/>. Acesso em: 22 set. 2015. (Fragmento adaptado.)

QUESTÃO 01
Considerando a tipologia textual, esse artigo foi escrito com a
finalidade de
(A) transcender concepções a respeito dos impactos sociais e
ambientais causados pelo descarte adequado do lixo.
(B) descrever aspectos emocionais relacionados às pessoas
que produzem muito lixo em prol de satisfações pessoais.
(C) narrar uma situação relacionada ao descarte do lixo,
apresentando os principais riscos desse comportamento.
(D) expor um ponto de vista quanto ao conceito de lixo e às
representações ideológicas e sociais que o seu descarte
assume.
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(A) Os produtos perdem sua utilidade e passam a ser
descartados de modo a acelerarem a geração de lixo no
planeta.
(B) O lixo reflete a sociedade, seu estilo de vida, os valores
que preza e sua configuração dentro de um modelo
sociocultural.
(C) As atividades humanas inevitavelmente geram lixo, o que
leva a desdobramentos ambientais agravados pela
irresponsabilidade do homem.
(D) A força do consumismo gera uma despreocupação
ambiental e pequenos cuidados com o descarte podem
mudar os impactos negativos do lixo.
QUESTÃO 03
Releia o trecho: “E se o lixo hoje em dia é tão parecido, é
apenas por efeito da globalização” (linhas 3 e 4). Nesse
fragmento, a autora compreende a globalização como um
processo que
(A)
(B)
(C)
(D)

difunde modelos sociais.
valoriza a individualidade.
prima pelo imediatismo da informação.
proporciona o convívio com as diferenças.

QUESTÃO 04
No texto, “lixo” extrapola o significado de resíduo ou de material
sem utilidade e que é jogado fora. Em seu sentido mais
completo, ele passa a ser concebido como aquilo que
(A) perde a utilidade e representa um risco à saúde física e
moral das pessoas.
(B) satisfaz vaidades e, ao ser jogado fora, representa o
desrespeito para com a natureza.
(C) serve às virtudes de seu possuidor e que é descartado
indevidamente, por mero desapego.
(D) reflete a essência de quem o descarta e a importância
que este dá ao outro e ao meio ambiente.
QUESTÃO 05
Considerando as estruturas linguísticas do texto, indique a
alternativa CORRETA.
(A) O sentido original do trecho “Nada e ninguém escapa ao
lixo” (linhas 5 e 6) seria prejudicado caso se substituísse
“ao lixo” por “a ele”.
(B) Nas construções “Ora, lixo é tudo o que herdaremos
inconscientemente” (linhas 13 e 14) e “Ora, não jogamos
fora apenas os restos” (linhas 27 e 28), para se garantir a
correção gramatical, deve-se substituir “ora” por “hora”.
(C) No lugar do ponto que separa as frases “O lixo é, afinal, o
que jogamos fora, mas não só. É o que lançamos fora por
ser indesejado.” (linhas 9 e 10) poderia ter sido
empregado um ponto e vírgula, sem prejuízo da correção
gramatical.
(D) No fragmento “aquele copo que pode machucar uma
pessoa que esteja no meio do aterro sanitário onde param
nossos despejos” (linhas 29 a 31), mantém-se a correção
gramatical ao se substituir “onde” por “aonde”.
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QUESTÃO 06

QUESTÃO 08

Considere o trecho do texto: “Nada e ninguém escapa ao lixo.
Para falar a língua dos filósofos da moda, podemos dizer que
há um devir-lixo, que o lixo é o destino.” (linhas 5 a 8).
Assinale a alternativa em que a nova redação do fragmento
NÃO acarreta alteração do sentido original.

Releia os fragmentos retirados do texto 2:

(A) Quando nada e ninguém escapa ao lixo, para falar a língua
dos filósofos da moda, podemos dizer que há um devirlixo, que o lixo é o destino.
(B) Nada e ninguém escapa ao lixo, uma vez que, para falar a
língua dos filósofos da moda, podemos dizer que há um
devir-lixo, que o lixo é o destino.
(C) Embora nada e ninguém escape ao lixo, para falar a língua
dos filósofos da moda, podemos dizer que há um devirlixo, que o lixo é o destino.
(D) Nada e ninguém escapa ao lixo. Enquanto, para falar a
língua dos filósofos da moda, podemos dizer que há um
devir-lixo, que o lixo é o destino.

I.
II.

2015

“A Sua Excelência o Senhor”
“Pelo presente, solicitamos a Vossa Excelência”

Assinale a alternativa CORRETA quanto à utilização do acento
indicativo de crase.
(A) Em I, “A” não deve receber acento grave, uma vez que se
trata de artigo, não de preposição.
(B) Em I e II, não houve ocorrência de crase devido à
preposição anteceder o pronome de tratamento
“Excelência”.
(C) Em II, “a” deveria receber o acento grave devido à
regência do verbo que antecede a expressão: solicita-se
algo a alguém.
(D) Em I e II, o emprego da crase é facultativo, tendo em vista
que a preposição antecede pronomes possessivos.

TEXTO 2

PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA

OFÍCIO Nº. 76/2015
Porto Nacional, 03 de setembro de 2015.
A Sua Excelência o Senhor
Prefeito [Nome]
Prefeitura Municipal
70.000-000 – Porto Nacional – TO
Assunto: Documento de autorização para contratação de
serviços
Senhor Prefeito,
Pelo presente, solicitamos a Vossa Excelência a
competente autorização para contratação de prestação de
serviços para limpeza pública, compreendendo varrição,
carpina, coleta de lixo doméstico e retirada de entulho, em
toda a zona urbana do município de Porto Nacional. Todas as
ações e o controle destas serão executados sob a
responsabilidade da Prefeitura Municipal.
Atenciosamente,
_____________________________________
[Nome]
[Superintendente de limpeza urbana – Prefeitura Municipal de
Porto Nacional]

QUESTÃO 09
Os serviços de computação em nuvem constituem um
importante aliado dos usuários que precisam ter seus
documentos salvos e sincronizados em diversos dispositivos,
tais como computadores, tablets e smartphones. Indique a
alternativa que NÃO apresenta uma aplicação que oferece
esse tipo serviço.
(A)
(B)
(C)
(D)

Dropbox
OneDrive
Google Drive
Skype

QUESTÃO 10
Ao acessar páginas na internet, faz-se necessário utilizar um
software para que se possa visualizar o conteúdo das páginas
WEB. Indique a alternativa que apresenta o navegador que
vem por padrão no sistema operacional Windows XP.
(A)
(B)
(C)
(D)

Safari
Firefox
Chrome
Internet Explorer

QUESTÃO 07

QUESTÃO 11

Considerando os padrões requeridos para redação de
correspondências oficiais, assinale a alternativa INCORRETA.

Uma prática bastante útil quando se deseja enviar por e-mail
um diretório ou pasta contendo vários arquivos é compactá-los
utilizando ferramentas para compressão de dados. Indique a
alternativa que NÃO corresponde a um compactador de
arquivos.

(A) A resposta a esse documento poderá ser encaminhada via
despacho.
(B) O vocativo e o pronome de tratamento estão empregados
corretamente.
(C) A correspondência dispensa a assinatura, já que o
emitente é o Prefeito.
(D) O memorando é a correspondência que deveria ter sido
empregada nessa situação.
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(A)
(B)
(C)
(D)

WinRar
WinZip
Zenmap
7-zip
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 17

A navegação anônima é um recurso bastante utilizado por
usuários que desejam navegar com privacidade evitando,
portanto, que o browser armazene dados da pesquisa, senhas,
downloads realizados, histórico de navegação, dentre outros.
Indique a alternativa que apresenta os comandos de atalhos
para habilitar esse mecanismo no Mozilla Firefox e Google
Chrome, respectivamente.

Uma pessoa P está com intenção de comprar sapatos e tênis.
A loja visitada por esta pessoa oferece diversas opções, mas
apenas 3 modelos de sapatos e 4 modelos de tênis são
interessantes. A pessoa P tem dinheiro suficiente para comprar
apenas um dos sapatos ou um dos tênis. Então, de quantas
formas diferentes poderá resultar esta compra da pessoa P?

(A)
(B)
(C)
(D)

CTRL + SHIFT + A; CTRL + SHIFT + Z
CTRL + SHIFT + P; CTRL + SHIFT + N
CTRL + SHIFT + T; CTRL + SHIFT + B
CTRL + SHIFT + O; CTRL + SHIFT + J

(A)
(B)
(C)
(D)

7
8
9
12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 18

A conscientização dos usuários sobre segurança da
informação é de fundamental importância para as
organizações. Assim, aliado a outros mecanismos, evita-se que
os dados corporativos sejam comprometidos ou que eventuais
informações sigilosas sejam divulgadas. Indique a alternativa
que corresponde a uma boa prática de segurança.

Em uma empresa comercial há 90 funcionários, sendo que 65
são atendentes e 30 são operadores de caixa. Sabendo que há
ainda 10 funcionários, que exercem outras atividades, quantos
funcionários são atendentes e não são operadores de caixa?

(A) Deixar senhas salvas no navegador ou anotadas em
papel próximo ao computador.
(B) Enviar senhas através de programas de troca de
mensagens em computadores e smartphones.
(C) Abrir e-mails e/ou realizar downloads de anexos de
origem duvidosa e desconhecida.
(D) Nunca informar dados como senhas, que possibilitem que
outra pessoa possa se passar por você.
PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 14
Em 2015, nos jogos Mundiais Indígenas na cidade de Palmas
no estado de Tocantins, na disputa de Tiro com Arco e Flecha,
cinco competidores concorrem às medalhas de ouro, prata e
bronze. A composição do podium entre o primeiro, segundo e
terceiro colocados pode variar em quantas formas? Indique a
alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

15
25
60
100

(A)
(B)
(C)
(D)

65
55
50
15

PROVA DE CONHECIMETOS REGIONAIS
QUESTÃO 19
Indique a alternativa CORRETA.
(A) Porto Nacional teve início com a comunidade indígena
Javaé, que vivia nas margens do rio Balsas, nas
imediações da praia de Porto Real.
(B) Porto Nacional teve origem no século XVIII, por ser
passagem obrigatória entre dois centros de mineração:
Monte do Carmo e Bom Jesus do Pontal.
(C) A história de Porto Nacional está intimamente ligada à
construção da BR 153, marco do desenvolvimento de
muitas outras cidades do então Norte goiano.
(D) A tribo dos Carajás foram os primeiros habitantes da
região que hoje se denomina Porto Nacional e sua área
era compreendida entre os rios Andorinhas e Lontras.
QUESTÃO 20

QUESTÃO 15
A sentença “Se uma cobra é perigosa então é venenosa.” é
EQUIVALENTE a:
(A)
(B)
(C)
(D)

Se não é perigosa então não é venenosa.
Se não é venenosa então não é perigosa.
É perigosa, mas não venenosa.
É venenosa porem não é perigosa.

QUESTÃO 16
Na rodoviária de Porto Nacional há uma lanchonete que vende
6 tipos de salgados: pastel, coxinha, pastelão, esfirra, quibe e
empadinha. Na mesma lanchonete, são vendidos também 4
sabores de sucos: maracujá, uva, limão e melancia. Se a
pessoa P vai lanchar e tem dinheiro suficiente para comprar
apenas um tipo de suco e um tipo de salgado, quantos são os
possíveis pedidos que a pessoa P pode fazer?
(A)
(B)
(C)
(D)

Sobre as características físico-climáticas do estado do
Tocantins, é CORRETO afirmar.
(A) A rede hidrográfica é dividida em três sub-bacias: Bacia
do rio Araguaia, Bacia do rio Tocantins e Bacia do rio São
Francisco.
(B) O estado do Tocantins encontra-se na zona de transição
geográfica entre o Cerrado e a Floresta Amazônica,
sendo um dos fatores característicos a deficiência hídrica,
que ocorre devido à irregular distribuição de chuvas.
(C) O clima predominante é subtropical úmido, que
corresponde a duas estações bem definidas: verão seco e
inverno úmido, sendo que as chuvas no decorrer do ano
são bem distribuídas.
(D) A composição vegetativa do estado é constituída
basicamente por quatro tipos distintos de vegetação: Mata
de Araucárias, Cerrado, Vegetação Litorânea e Mata
Atlântica.

02
05
10
24
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PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE
PORTO NACIONAL

Indique a alternativa CORRETA.
QUESTÃO 24
A padroeira do estado do Tocantins, instituída pela Lei estadual
nº 627, de 28 de dezembro de 1993, e comemorada no dia 08
de setembro, é
(A)
(B)
(C)
(D)

Nossa Senhora do Rosário.
Nossa Senhora das Mercês.
Nossa Senhora da Natividade.
Nossa Senhora da Consolação.

QUESTÃO 22
Sobre a história de Porto Nacional, analise as afirmativas a
seguir.
I. Situada às margens do rio Tocantins, a região foi habitada
pelos índios Xerente, quando na última década do século
XVIII chegaram desbravadores atraídos pelo ouro da
região.
II. Três denominações foram dadas à povoação: Porto Real período do Reinado; Porto Imperial - como Vila em 1831,
fase Imperial; Porto Nacional - a partir de 1890,
consequência da Proclamação da República.
III. Apesar de não ser uma cidade mineradora, pode-se
afirmar que a mineração foi um dos fatores importantes
para a exploração e ocupação do território portuense.
Indique a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 23

I. prestar, dentro de quinze dias, as informações requeridas
mediante ofício pela Câmara Municipal e apresentar,
anualmente, à Câmara Municipal, relatório sobre o estado
e andamento das obras municipais.
II. resolver, despachando motivada e conclusivamente,
sobre os requerimentos, reclamações e representações
que lhe forem dirigidos.
III. prover, providenciar, organizar e dirigir o sistema viário do
município, cuidando especialmente das estradas vicinais
ou que tenham relevante papel na agropecuária
municipal.
IV. providenciar
sobre
o
incremento
do
ensino,
especialmente, o de primeiro grau e o ensino
profissionalizante.
Indique a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 25
É de responsabilidade do município a prestação de serviços
públicos municipais em conformidade com os interesses e as
necessidades da população. Considerando o estabelecido na
Lei Orgânica do Município de Porto Nacional, indique a
alternativa INCORRETA.
São serviços municipais, dentre outros:

Sobre os povos indígenas e comunidades tradicionais no
estado do Tocantins, analise as afirmativas a seguir.
I. Localizados ao Norte do estado do Tocantins, na região
conhecida como Bico do Papagaio, os Apinajé ocupam
uma área de terras demarcadas e homologadas, em sua
maioria no município de Tocantinópolis.
II. Os Krahô estão localizados próximos aos municípios de
Itacajá e Goiatins, no Nordeste do Estado, e, pertencem
ao tronco Macro-Jê.
III. O povo Iny (Karajá, Karajá/Xambioá e Javaé) se firmou
majoritariamente na Ilha do Bananal e no município de
Xambioá.
IV. As mulheres da comunidade quilombola Mumbuca,
localizada em Mateiros, desenvolvem, além da produção
e preparo da farinha, artesanato com o Capim Dourado.

Indique a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

De acordo com a Lei Orgânica do município de Porto Nacional,
compete ao Prefeito Municipal:

Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

(A)
(B)
(C)
(D)

os de mercados, feiras e abatedouros.
os de transporte coletivo rural e intermunicipal.
os de táxi.
os funerários e os de cemitério.

QUESTÃO 26
Dentre outras disposições da Lei Orgânica do município de
Porto Nacional, a política municipal de ensino observará o
seguinte:
I. permanente atualização do Plano Municipal de Ensino e
ampla participação da comunidade na definição dos
objetivos desse Plano.
II. reciclagem anual dos profissionais da área e sua
permanente atualização, aperfeiçoamento e oferta de
ensino regular noturno adequada à demanda.
III. ensino
profissionalizante
como
instrumento
de
desenvolvimento e meio de promoção social e ensino de
humanidades como subsídio à formação da personalidade
do aluno.
IV. atendimento ao educando carente por meio de programas
suplementares de material didático escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde e obrigatoriedade da
disciplina de educação física.
Indique a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
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Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
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QUESTÃO 29
QUESTÃO 27
Considerando o estabelecido na Lei Orgânica do Município de
Porto Nacional, analise as afirmativas a seguir.
I. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos
informações do seu interesse particular, ou de interesse
coletivo, ou geral, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas exclusivamente aquelas cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. As
informações serão sempre prestadas por escrito e no
prazo
de
sessenta
dias,
responsabilizando-se
administrativamente a autoridade que não responder,
protelar injustificadamente a resposta, ou responder de
forma inconsistente.
II. A Administração de qualquer dos Poderes Públicos é
obrigada a fornecer, a qualquer cidadão, para a defesa de
seus direitos e esclarecimentos de situações de seu
interesse pessoal, no prazo máximo de sessenta dias
úteis contados do protocolo do requerimento, certidão de
atos, contratos, decisões e pareceres, sob pena de
responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou
retardar a sua expedição, sendo a todos assegurado o
direito de petição à administração, em defesa de direito ou
contra ilegalidade ou abuso de poder, mediante
pagamento de taxas e emolumentos.
III. O Município não se escusará de prestar qualquer serviço
público de sua responsabilidade, nem de cumprir seus
objetivos fundamentais ou decidir sobre os princípios
adotados, sob a alegação da inexistência de norma
municipal específica, complementar ou ordinária. E, a Lei
municipal disciplinará as reclamações relativas à
prestação de serviços municipais, assegurado ao
munícipe o direito a uma decisão conclusiva.
IV. O Município divulgará, até o último dia do mês
subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada
um dos tributos arrecadados e os recursos transferidos
recebidos.
Indique a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.

Considerando o estabelecido no Regime Jurídico Único dos
Servidores do Município de Porto Nacional, indique a
alternativa INCORRETA.
Será considerado como tempo de efetivo exercício no serviço
público municipal, o afastamento em virtude de:
(A) tratamento de sua própria saúde, de seu cônjuge, de seu
companheiro, de seu pai, de sua mãe, de seu irmão e de
seu filho, até dois anos.
(B) faltas justificadas.
(C) casamento, até sete dias consecutivos, contados da
realização do ato.
(D) licença à servidora gestante.
QUESTÃO 30
Considerando o estabelecido no Regime Jurídico Único dos
Servidores do Município de Porto Nacional, analise as
afirmativas a seguir.
I. É dever do servidor observar as normas em vigor na
Prefeitura Municipal, assim como manter comportamento
ético condizente com a vida em sociedade.
II. Pelo exercício irregular de seu cargo, o servidor responde
administrativamente, civil e criminalmente.
III. Considera-se abandono de cargo a ausência do servidor,
com ou sem justificativa, por mais de quinze dias
consecutivos ou trinta dias intercaladamente, no período
de dois anos.
IV. Promoverá o processo administrativo disciplinar, uma
Comissão designada pelo Prefeito municipal, composta
por três servidores estáveis e que não estejam, na
ocasião, ocupando cargo de que sejam exoneráveis ad
nutum.
Indique a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 28
Considerando o estabelecido no Regime Jurídico Único dos
Servidores do Município de Porto Nacional, indique a
alternativa INCORRETA.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Os cargos públicos serão providos por:

QUESTÃO 31

(A)
(B)
(C)
(D)

reversão.
reapropriação.
readaptação.
relotação.

A Lei Federal Nº 12.305 criou uma hierarquia que deve ser
observada para a gestão dos resíduos e instituiu uma ordem de
precedência que deixa de ser voluntária e passa a ser
obrigatória. Indique a alternativa que representa a ordem de
prioridade na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos.
(A) Não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento e disposição final.
(B) Redução, reutilização, reciclagem, tratamento e
disposição final, não geração.
(C) Redução, reutilização, reciclagem, não geração,
disposição final.
(D) Não geração, redução, reutilização, tratamento,
reciclagem e disposição final.
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 34

Analise as afirmativas em relação à Lei Nº 12.305, de 02 de
agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos.

A Lei Nº 9433/1997, em seu Capítulo IV, Artigo 5º, apresenta
os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos.
Indique a alternativa que representa esses instrumentos.

I. Área contaminada: local onde há contaminação causada
pela disposição regular ou irregular, de quaisquer
substâncias ou resíduos.
II. Área órfã contaminada: área contaminada cujos
responsáveis pela disposição não sejam identificáveis ou
individualizáveis.
III. Ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o
desenvolvimento do produto, a obtenção de matériasprimas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a
disposição final.
IV. Coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente
segregados conforme sua constituição ou composição.

I. Os Planos de Recursos Hídricos.
II. O enquadramento dos corpos de água em classes,
segundo os usos preponderantes da água.
III. A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos.
IV. A cobrança pelo uso de recursos hídricos.
V. A compensação a municípios.
VI. O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.

Indique a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, II, e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 33
Analise as afirmativas em relação à Lei Nº 12.305, de 02 de
agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos.
I. Geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou
jurídicas, de direito público ou privado, que geram
resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas
incluído o consumo.
II. Reciclagem: processo de transformação dos resíduos
sólidos que envolve a alteração de suas propriedades
físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à
transformação em insumos ou novos produtos,
observadas as condições e os padrões estabelecidos
pelos órgãos competentes.
III. Rejeitos: resíduos sólidos que depois de esgotadas todas
as possibilidades de tratamento e recuperação por
processos tecnológicos disponíveis e economicamente
viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a
disposição final ambientalmente adequada.
IV. Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem
descartado resultante de atividades humanas em
sociedade, cuja destinação final se procede, se propõe a
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados
sólido ou semissólido, bem como gases contidos em
recipientes e líquidos, cujas particularidades tornem
inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou
em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica
ou economicamente inviáveis em face da melhor
tecnologia disponível.
V. Reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos
sólidos com sua transformação biológica, física ou físicoquímica, observadas as condições e os padrões
estabelecidos pelos órgãos competentes.
Indique a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
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São CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

Todas as afirmativas estão corretas.
Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 35
Analise as afirmativas a seguir em relação à Resolução
CONAMA Nº 237/1997, que dispõe sobre a revisão e
complementação dos procedimentos e critérios utilizados para
o licenciamento ambiental.
I. Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo
pelo qual o órgão ambiental competente licencia a
localização, instalação, ampliação e a operação de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam
causar
degradação
ambiental,
considerando as
disposições legais e regulamentares e as normas técnicas
aplicáveis ao caso.
II. Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão
ambiental competente estabelece as condições, restrições
e medidas de controle ambiental, que deverão ser
obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica,
para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos
ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou
aquelas que, sob qualquer forma, possam causar
degradação ambiental.
III. Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos
relativos aos aspectos ambientais relacionados à
localização, instalação, operação e ampliação de uma
atividade ou empreendimento apresentado como subsídio
para a análise da licença requerida, tais como: relatório
ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório
ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de
manejo, plano de recuperação de área degradada e
análise preliminar de risco.
IV. Impacto Ambiental Regional: é todo e qualquer impacto
ambiental que afete indiretamente (área de influência
indireta do projeto), o território de dois ou mais Estados.
Indique a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todas as afirmativas estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 39

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi criado no âmbito do
Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente –
SINIMA – sendo um registro público eletrônico de âmbito
nacional obrigatório para todos os imóveis rurais. Indique a
alternativa CORRETA.

Analise as afirmativas em relação à Lei N 12.651, de 25 de
maio de 2012, que em seu Capítulo VII dispõe sobre a
proteção da vegetação nativa, em referência à exploração
florestal.

(A) A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita,
exclusivamente no órgão ambiental federal.
(B) O CAR tem a finalidade de integrar as informações
ambientais das propriedades e posses rurais, compondo
base de dados para controle, monitoramento,
planejamento ambiental e econômico e combate ao
desmatamento.
(C) A inscrição no CAR será obrigatória para todas as
propriedades e posses rurais, devendo ser requerida no
prazo de 2 (dois) anos contados da sua implantação,
prorrogável, uma única vez, por igual período por ato do
Chefe do Poder Executivo.
(D) Para a inscrição do imóvel rural no CAR, o proprietário ou
o possuidor rural deverá apresentar ao órgão ambiental
apenas a comprovação da propriedade ou posse.
QUESTÃO 37
Analise as afirmativas em relação ao tema aquecimento
global.
I. Refere-se ao incremento da retenção de calor na
atmosfera, além do nível normal, provocando o aumento
da temperatura média planetária.
II. O aumento da concentração dos gases de efeito estufa na
atmosfera pode provocar o aquecimento global.
III. As ações antrópicas não exercem influência no efeito
estufa e no aquecimento global.
IV. O dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso e o vapor
d’água são gases de efeito estufa.
Indique a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 38
Analise as afirmativas em relação ao tema Química Ambiental.
I. Quando um químico se refere tecnicamente a uma
amostra de água, chamando-a de “dura”, está se referindo
ao seu estado sólido, ou seja, gelo.
II. Eutrofização é quando o homem introduz em ambientes
aquáticos naturais uma quantidade de matéria orgânica
que não pode ser assimilada e reciclada, provocando
assim o seu acúmulo.
III. O aterro sanitário é o processo de disposição final de
resíduos sólidos no solo, principalmente do lixo domiciliar,
o qual permite a confinação segura do lixo, em termos de
controle da poluição ambiental e proteção ao meio
ambiente.
IV. Poluição é qualquer alteração das características do
ambiente que afete as diversas formas de vida da
biosfera, podendo ser oriunda da introdução ou do
aumento de algum elemento ou material que leve a tais
modificações.

o

I. A exploração de florestas nativas e formações
sucessoras, de domínio público ou privado, ressalvados
os casos previstos na lei, dependerá de licenciamento
pelo órgão competente do Sisnama, mediante aprovação
prévia de Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS.
II. O PMFS deve contemplar técnicas de condução,
exploração, reposição florestal e manejo compatíveis com
os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme.
III. A aprovação do PMFS pelo órgão competente do
Sisnama confere ao seu detentor a licença ambiental para
a prática do manejo florestal sustentável, não se
aplicando outras etapas de licenciamento ambiental.
IV. O manejo sustentável para exploração florestal eventual,
sem propósito comercial, para consumo no próprio imóvel,
depende de autorização dos órgãos competentes,
devendo apenas ser declarados previamente ao órgão
ambiental a motivação da exploração e o volume
explorado, limitada a exploração anual a 20 (vinte) metros
cúbicos.
Indique a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.

QUESTÃO 40
o

De acordo com o Artigo 12 da Lei N 12.651, de 2012, 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,
observados os percentuais mínimos em relação à área do
imóvel, excetuados os casos previstos no Artigo 68 desta Lei.
Indique a alternativa CORRETA em relação aos percentuais
mínimos relacionados à área do imóvel, considerando que o
imóvel rural está localizado na Amazônia Legal.
(A) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de
florestas; 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado
em área de cerrado; 25% (vinte e cinco por cento), no
imóvel situado em área de campos gerais.
(B) 75% (setenta e cinco por cento), no imóvel situado em
área de florestas; 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel
situado em área de cerrado; 20% (vinte por cento), no
imóvel situado em área de campos gerais.
(C) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de
florestas; 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado
em área de cerrado; 20% (vinte por cento), no imóvel
situado em área de campos gerais.
(D) 75% (setenta e cinco por cento), no imóvel situado em
área de florestas; 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel
situado em área de cerrado; 25% (vinte e cinco por
cento), no imóvel situado em área de campos gerais.

São CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
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