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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção: As questões de números 1 a 8 referem-se ao texto 

abaixo. 
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Na mídia em geral, nos discursos políticos, em 
mensagens publicitárias, na fala de diferentes atores 
sociais, enfim, nos diversos contextos em que a 
comunicação se faz presente, deparamo-nos repetidas 
vezes com a palavra cidadania. Esse largo uso, porém, 
não torna seu significado evidente. Ao contrário, o fato de 
admitir vários empregos deprecia seu valor conceitual, 
isto é, sua capacidade de nos fazer compreender certa 
ordem de eventos. Assim, pode-se dizer que, contempo-
raneamente, a palavra cidadania atende bastante bem a 
um dos usos possíveis da linguagem, a comunicação, 
mas caminha em sentido inverso quando se trata da 
cognição, do uso cognitivo da linguagem. Por que, então, 
a palavra cidadania é constantemente evocada, se o seu 
significado é tão pouco esclarecido? 

Uma resposta possível a essa indagação 
começaria por reconhecer que há considerável avanço da 
agenda igualitária no mundo e, decorrente disso, a 
valorização sem precedentes da ideia de direitos. De fato, 
tornou-se impossível conceber formas contemporâneas 
de interação entre indivíduos ou grupos sem que a 
referência a direitos esteja pressuposta ou mesmo 
vocalizada. Direitos, por isso, sustentam uma espécie de 
argumentação pública permanente, a partir da qual os 
atores sociais agenciam suas identidades e tentam 
ampliar o escopo da política de modo a abarcar suas 
questões. Tais atores constroem-se, portanto, em público, 
pressionando o sistema político a reconhecer direitos que 
julgam possuir e a incorporá-los à agenda governamental. 

(Maria Alice Rezende de Carvalho. “Cidadania e direitos”. 
In: Agenda brasileira: temas de uma sociedade em 
mudança. André Botelho e Lilia Moritz Schwarcz (orgs.). 
São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 104) 

 
 
1. No texto, a autora 
 

(A) censura a mídia, os políticos e os publicitários, em 
geral, por produzirem mensagens redundantes e 
pouco precisas no que se refere ao emprego da 
palavra “cidadania”, com o que deturpam o conceito 
a que ela remete.  

(B) comenta o uso pouco criterioso da palavra “cida-
dania”, fato que, por conta da impropriedade, preju-
dica a compreensão de mensagens formuladas no 
padrão culto da linguagem.  

(C) aponta a diversidade de atores sociais como respon-
sável pela alteração do sentido original da palavra 
“cidadania”, fato determinante de que, na contempo-
raneidade, se lhe atribua sentido oposto ao etimolo-
gicamente reconhecido.  

(D) expressa opinião sobre o modo de ocorrência da 
palavra “cidadania”, oportunidade de evidenciar que 
a alta frequência de uso de uma palavra não implica 
que esteja assegurada a adequada percepção do 
fenômeno que ela nomeia.  

(E) indaga sobre o que ocorre com a palavra “cida-
dania”, tomando-a como exemplo da típica atitude 
contemporânea no que se refere à linguagem − 
reprovável descuido quanto aos distintos contextos 
de uso de vocábulos −, foco este de sua reflexão. 

2. No segundo parágrafo do texto, 
 

(A) levanta-se a hipótese de a agenda igualitária chegar 
a conquistar avanços expressivos no mundo todo, 
quando, então, serão devidamente valorizados os 
direitos da cidadania. 

 
(B) está sugerido que os direitos humanos são conce-

didos de modo diferenciado na dependência de se 
fazerem presentes de modo implícito ou explícito. 

 
(C) elege-se uma proposição que se toma como um 

princípio a partir do qual se pode deduzir um deter-
minado conjunto de consequências, que explicariam 
o uso reiterado da palavra “cidadania”. 

 
(D) argumenta-se a favor de que a luta pelos direitos 

deve dar-se tanto no âmbito individual, quanto no 
coletivo, visto que, de fato, a interação humana se 
dá tanto entre indivíduos, quanto entre grupos. 

 
(E) detalha-se, na tentativa de responder de modo con-

sistente à pergunta proposta no parágrafo anterior, o 
modo equivocado como se dá a interação entre os 
atores sociais e o sistema político. 

_________________________________________________________ 
 

3. Afirma-se com correção: 
 
(A) (linhas 1 a 5) Os termos que compõem a sequência 

inicial do texto estão todos citados sob a mesma 
perspectiva, a da completa determinação. 

 
(B) (linhas 5 e 6) Se a frase Esse largo uso, porém, não 

torna seu significado evidente fosse organizada de 
maneira distinta, a formulação “Seu significado não 
se torna evidente, mas seu uso é amplo” preservaria 
a correção e o sentido originais, considerado o 
contexto. 

 
(C) (linha 8) O modo como o segmento que sucede a 

isto é está redigido comprova que a expressão 
introduz um típico verbete de dicionário. 

 
(D) (linhas 10 a 11) O segmento a palavra cidadania 

atende bastante bem a um dos usos possíveis da 
linguagem teria seu sentido e correção preservados 
em “Da palavra cidadania pode-se dizer que não é 
nada mal o seu atendimento a um dos usos 
possíveis da linguagem”.  

 
(E) (linhas 13 a 15) Variante da redação da autora, a 

frase “Então, se o seu significado é tão pouco 
esclarecido, a palavra ‘cidadania’ é constantemente 
evocada por quê?”, está em conformidade com o 
padrão culto escrito e preserva o sentido do 
enunciado original. 

_________________________________________________________ 
 

4. A formulação que equivale ao segmento original transcrito 
é: 
 
(A) diferentes atores sociais / distintos líderes comu-

nitários. 
 
(B) nos diversos contextos em que a comunicação se 

faz presente / nas variadas situações em que se 
impõe um frutífero diálogo. 

 
(C) é constantemente evocada / é via de regra proferida 

com solenidade. 
 
(D) valorização sem precedentes / sublimação inédita. 
 
(E) formas contemporâneas de interação / modos inova-

dores de ação compartilhada. 
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5. Direitos, por isso, sustentam uma espécie de argumen-
tação pública permanente, a partir da qual os atores 
sociais agenciam suas identidades e tentam ampliar o 
escopo da política de modo a abarcar suas questões. 

 
Considerada a frase acima, estarão assegurados a cor-
reção, a clareza e o sentido originais na substituição de 
 
(A) sustentam uma espécie de argumentação pública 

permanente por "confirmam a homologia com a 
argumentação pública permanente”. 

 
(B) a partir da qual por “a partir de quê”. 
 
(C) de modo a abarcar por “com vistas à abranger”. 
 
(D) agenciam sua identidade por “advogam benesses 

em função de sua identidade”. 
 
(E) tentam ampliar o escopo da política de modo a abar-

car suas questões por “intentam maior abrangência 
da ação política de sorte que lhes contemple os 
interesses”. 

_________________________________________________________ 
 

6. Tais atores constroem-se, portanto, em público, pres-
sionando o sistema político a reconhecer direitos que 
julgam possuir e a incorporá-los à agenda governamental. 
 
Considerada a frase acima, é correto afirmar: 
 
(A) À forma constroem-se corresponde, no singular, a 

forma “constróe-se”. 
 
(B) O contexto exige que à forma verbal pressionando 

seja atribuído unicamente o sentido condicional. 
 
(C) O emprego de julgam sinaliza que a autora se pre-

serva de assumir que os direitos reivindicados pelos 
Tais atores sejam efetivamente direitos deles. 

 
(D) O padrão culto escrito abona não só a construção 

julgam possuir, como, também, a forma “julgam 
possuírem”. 

 
(E) Em e a incorporá-los à agenda governamental, o 

termo destacado estabelece a conexão lógica entre 
esse segmento final da frase e o imediatamente an-
terior (que julgam possuir). 

_________________________________________________________ 
 

7. Considere as assertivas abaixo. 
 
 I. (linhas 10 e 11) O segmento a palavra cidadania 

atende bastante bem a um dos usos possíveis da 
linguagem, a comunicação traz não só uma infor-
mação explícita sobre a linguagem, mas também 
uma subentendida. 

 
 II. (linhas 13 a 15) Em Por que, então, a palavra cida-

dania é constantemente evocada, se o seu signifi-
cado é tão pouco esclarecido?, o segmento intro-
duzido pelo se exprime uma condição. 

 
 III. (linhas 19 a 23) Em De fato, tornou-se impossível 

conceber formas contemporâneas de interação en-
tre indivíduos ou grupos sem que a referência a 
direitos esteja pressuposta ou mesmo vocalizada, 
o segmento destacado em negrito exprime uma 
condicionante do ato indicado no segmento subli-
nhado. 

 
O texto abona o que consta em 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) III, apenas. 
(E) I, II e III. 

8. Direitos, por isso, sustentam uma espécie de argumen-
tação pública permanente [...] 

 
Transpondo a frase acima para a voz passiva, a forma 
verbal obtida é: 
 
(A) sustentam-se. 
(B) é sustentada. 
(C) foi sustentada. 
(D) sustentara-se. 
(E) haviam sido sustentadas. 

_________________________________________________________ 
 

Atenção: As questões de números 9 a 13 referem-se ao texto 
que segue. 
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Convenhamos que não é fácil saber o que fazer 

com as cinzas de um parente que optou por ser cremado. 

Apenas quando o defunto já deixa escolhido o local onde 

gostaria de se evaporar, a dificuldade é pouca e se 

resume a uma questão de logística. Afinal, nem sempre 

cenários da natureza espetacular como as Cataratas do 

Iguaçu, o Pico do Jaraguá, a Chapada Diamantina, o 

Cristo Redentor ou os braços de Iemanjá em mar aberto 

são acessíveis aos encarregados do luto. 

Chega agora dos Estados Unidos uma solução alterna-

tiva, embora essencialmente voltada para o mercado 

americano: sua exportação mundo afora ainda é duvi-

dosa. Os dois fundadores da empresa responsável pela 

inovação, com sede em Stockton, no estado do Alabama, 

parecem conhecer o consumidor que procuram. “O mais 

frequente é uma urna com as cinzas do ente querido ficar 

zelosamente guardada na casa do pranteado por um bom 

tempo. Com o passar dos anos, porém, a urna migra da 

sala para o sótão. E, quando, anos mais tarde, a casa é 

vendida, não raro alguém lembra, penalizado, que as 

cinzas foram deixadas para trás”, explica Thad Holmes, 

que também é agente de proteção ambiental. 
 
(Adaptado de “As almas vão rolar”, chegada. Piauí 62, 
novembro 11, p. 8) 

 
 
9. Em seu texto, o autor 

 
(A) busca a adesão do leitor sugerindo estrategicamente 

que todos podem estar sujeitos à mesma situação 
familiar aflitiva. 

 
(B) anuncia a novidade e, apoiando-se nas informações 

do responsável pela “solução alternativa”, a detalha 
rigorosamente para o leitor. 

 
(C) trata com absoluta reverência o assunto da matéria, 

o que motiva o emprego de linguagem formal, voca-
bulário técnico e comentários sem qualquer marca 
de subjetividade. 

 
(D) descreve a complexidade que deriva da morte de um 

parente e, para dar a entender a dimensão dos pro-
blemas envolvidos, resume-os na expressão uma 
questão de logística. 

 
(E) insinua que a novidade americana não estar aces-

sível à exportação é fato deplorável, dado que ela 
atende a situação comum a todos, entendimento seu 
evidenciado pelo uso de Convenhamos. 
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10. Considerado o primeiro parágrafo, é correto afirmar: 
 
(A) (linha 1) O emprego de dois-pontos depois de Con-

venhamos mantém a correção da frase, observado o 
padrão culto escrito. 

 
(B) (linha 3) A palavra já tem, no contexto, o sentido de 

“de pronto”. 
 
(C) (linha 3) A substituição de onde por “que” é plena-

mente aceitável, pois mantém a correção e o sentido 
originais da frase. 

 
(D) (linha 5) No processo argumentativo, o fundamento 

do comentário feito no período anterior é introduzido 
pela palavra Afinal. 

 
(E) (linhas 6 a 8) A eleição dos cenários que foram cita-

dos foi determinada unicamente pela dificuldade que 
os locais apresentam para acolher as cinzas de 
mortos. 

_________________________________________________________ 
 

11. É legítimo afirmar que, na matéria que noticia a novidade, 
 
(A) (linha 11) a palavra embora estabelece conexão 

entre duas orações de sentido dessemelhante, de-
terminando que, a verificar-se um dos fatos men-
cionados, o outro deixará de se cumprir. 

 
(B) (linha 12) a observação da relação lógica entre os 

segmentos da frase em que se encontram os dois-
pontos permite deduzir que esse sinal de pontuação 
está incorretamente empregado. 

 
(C) (linha 14) o segmento com sede em Stockton 

equivale a “cuja a sede é em Stockton”. 
 
(D) (linha 15) a expressão o consumidor remete obri-

gatoriamente ao tipo de cliente desejado pela em-
presa: aquele que, cauteloso, deixa estabelecido 
todo o procedimento do seu próprio funeral. 

 
(E) (linhas 12 a 15) o autor revela cautela ao avaliar o 

conhecimento dos dois fundadores da empresa res-
ponsável pela inovação, no que se refere aos con-
sumidores que objetivam conquistar. 

_________________________________________________________ 
 

Atenção: Para responder às questões de números 12 e 13, 
considere o texto abaixo. 

 
“O mais frequente é uma urna com as cinzas do ente 

querido ficar zelosamente guardada na casa do pranteado por 
um bom tempo. Com o passar dos anos, porém, a urna migra 
da sala para o sótão. E, quando, anos mais tarde, a casa é 
vendida, não raro alguém lembra, penalizado, que as cinzas 
foram deixadas para trás”, explica Thad Holmes, que também é 
agente de proteção ambiental. 
 
12. Sobre o que se tem no excerto acima transcrito, a única 

afirmação INCORRETA é:  
 
(A) A referida migração da sala para o sótão exprime 

que o respeito inicial pelas cinzas, com o tempo, 
sofre um rebaixamento. 

 
(B) O emprego das formas verbais no presente do indi-

cativo confirma que os estados ou ações referidos 
são considerados constantes, constituindo-se como 
espécie de conduta regular. 

 
(C) O segmento E, quando, anos mais tarde, a casa é 

vendida sugere que o destino da casa de um morto 
é bastante previsível. 

 
(D) O emprego de pranteado faz entender que o morto é 

pessoa de reconhecida ação social, que, por conta 
disso, recebeu algum título ou outra honraria. 

 
(E) O fato de citar-se que Thad Holmes também é agen-

te de proteção ambiental possibilita a expectativa de 
que surja posteriormente algum comentário relacio-
nado ao meio ambiente. 

13. Se alguém quisesse relatar, com discurso próprio, algo do 
que Thad Holmes esclareceu na passagem acima, estaria 
se expressando corretamente assim: 

 
(A) Thad Holmes explica que, por ocasião de a casa ser 

vendida, passados anos de a urna ter migrado da 
sala para o sótão, alguém certamente lembrará, pe-
nalizado, que as cinzas foram deixadas para trás. 

 
(B) Thad Holmes explica que: Com o passar dos anos, 

porém, a urna migra da sala para o sótão, para, 
anos mais tarde, ser vendida. 

 
(C) Thad Holmes explicou que, quando anos mais tarde, 

a casa foi vendida, não raro alguém lembrou que as 
cinzas foram deixadas para trás. 

 
(D) Explica Thad Holmes − “O mais frequente é uma 

urna com as cinzas do ente querido ficar zelosa-
mente guardada na casa do pranteado por um bom 
tempo”, e acrescenta que a urna, com o passar do 
tempo, migrou da sala para o sótão. 

 
(E) Explica Thad Holmes que alguém sempre lembra, 

penalizado, que as cinzas são deixadas para trás, 
isso quando a casa é vendida anos mais tarde, 
passando anos em que a urna migra da sala para o 
sótão. 

_________________________________________________________ 
 

14. Considere os enunciados que seguem. 
 
 I. Os debates se sucederam. 
 
 II. O projeto ganhou consistência. 
 
 III. O projeto chegou ao ponto de ser encampado por 

renomados especialistas. 
 
 IV. Os renomados especialistas se responsabilizaram 

pelo levantamento da verba necessária à execução 
do projeto. 

 
As quatro frases estão conectadas de maneira clara e 
correta em: 

 
(A) À medida que se sucediam os debates, o projeto foi 

ganhando consistência, até o ponto de ser encam-
pado por renomados especialistas, que se responsa-
bilizaram pelo levantamento da verba necessária a 
sua execução. 

 
(B) Os renomados especialistas se responsabilizaram 

pelo levantamento da verba necessária à execução 
do projeto que os sucessivos debates deram consis-
tência, ao ponto que eles o encamparam. 

 
(C) O projeto ganhou consistência e chegou ao ponto 

em que renomados especialistas lhe encamparam, 
depois dos debates que se sucederam, e também se 
responsabilizando pelo levantamento da verba ne-
cessária à sua execução.  

 
(D) O levantamento da verba necessária à execução do 

projeto ficou na responsabilidade dos renomados es-
pecialistas que o encamparam, pois, dado os suces-
sivos debates, ele ganhou consistência até esse 
ponto. 

 
(E) A consistência que o projeto ganhou na medida dos 

sucessivos debates chegou até o ponto dos reno-
mados especialistas se responsabilizarem pelo le-
vantamento da verba necessária à sua execução, 
que encamparam. 
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15. Considere a frase abaixo e os três comentários que a 
seguem. 

 
É evidente que, ao não detalhar no depoimento os dados 
que já havia oferecido, e que permitiriam a elucidação dos 
fatos investigados, os torna mais nebulosos. 

 
 I. A expressão É evidente indica a atitude daquele que 

produziu a frase: ele cria para o interlocutor o dever 
de crer no que foi afirmado, dificultando, assim, 
contestação à sua assertiva. 

 
 II. A expressão havia oferecido denota fato passado 

ocorrido anteriormente ao outro fato também ocor-
rido no passado. 

 
 III. O emprego do pronome os produz ambiguidade, 

que seria dissolvida se o segmento os torna fosse 
substituído por “torna estes” ou “torna aqueles”, al-
ternativa definida pelo sentido que se deseja atribuir 
à frase. 

 
É legítimo o que se afirma em 
 
(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

_________________________________________________________ 
 

16. A frase que está em conformidade com a ortografia oficial 
é: 
 
(A) Não interessa recaptular a indesejável dissensão, 

mas sim aliviar as tensões agudizadas pelo des-
necessário enxerto de questões polêmicas. 

 
(B) Sempre quis ser assessora de moda em lojas, mas 

eram tantos os empecilhos, que acabou por vencer a 
ojeriza de coser sob encomenda e, com isso, tornou-
se grande costureira. 

 
(C) Endoidescia o marido com seus gastos extrava-

gantes, pois acreditava que o tão desejado charme 
era questão de plumas e brilhos esplendorosos, de 
preferência, vindos do exterior. 

 
(D) Quando disse que não exitaria em abandonar o 

emprego de sopetão e ir relaxar numa praia distante, 
lhe disseram que seria sandice, mas não conse-
guiram vencer o fascínio da aventura. 

 
(E) Representava na peça um cafageste que tratava a 

todos com escárneo, mas sua atuação era sempre 
tão fascinante que diariamente angariava a simpatia 
de toda a platéia. 

_________________________________________________________ 
 

17. Do ponto de vista da regência, a frase redigida em confor-
midade com o padrão culto escrito é: 
 
(A) Vive dizendo que, para ele, nos fins de semana, 

nada melhor como pegar um bom livro e lê-lo até o 
fim. 

 
(B) Depois de tanto esforço dos que o acolheram, nem 

sequer se dignou de apresentar pessoalmente suas 
despedidas. 

 
(C) O exagero no consumo de bebidas alcoólicas na 

formatura ocasionou em um fim trágico. 
 
(D) As vítimas mais graves do engavetamento foram 

atendidas ao Hospital das Clínicas. 
 
(E) Acredito, sinceramente, de que o melhor a fazer é 

afastá-lo da comissão. 

18. A frase redigida corretamente é: 
 
(A) No caso de elas virem até nós, teremos a oportu-

nidade de esclarecer por que os documentos ainda 
não foram liberados, e também reiterar que o diretor 
os mantém devidamente resguardados.  

(B) Quanto aos fabricantes, se se contraporem à deci-
são do juiz, terão de apresentar provas convin-
centes, que, segundo eles mesmos, não é garantia 
de sortir efeito em nova deliberação.  

(C) Esclareço hoje, a uma semana da audiência de con-
ciliação, que um acordo só será aceito por meu 
cliente se lhe convir não só o montante da indeni-
zação, mas também a forma de pagamento.  

(D) Quando entrevisto candidatos, sempre os argúo 
acerca de sua descrição quanto a assuntos profis-
sionais, pois esse é um dos quesitos avaliados no 
processo de ascenção na empresa.  

(E) Ele incendia todas as reuniões com essa mania de 
projetos mirabolantes, a ponto de sempre alguém 
freiar sua participação em comissões de eventos. 

_________________________________________________________ 
 

19. A frase redigida de forma clara e correta é: 
 
(A) Funcionários sem acesso à sala das telefonistas 

confirmaram que deviam ter havido mais de dez 
chamadas para, segundo se apurou posteriormente, 
denunciar o falsário, e ninguém atendendo, perdeu-
se a oportunidade de prendê-lo aonde estava.  

(B) Existem, sim, grandes possibilidades de essa reutili-
zação de tecidos com defeitos dar certo, entretanto é 
necessário que haja algumas reuniões, sejam quem 
forem os consultores, para definirem-se as linhas 
gerais do negócio.  

(C) Talvez alguns não deem importância ao relato do 
chefe dos pedreiros sobre o incidente com a cal, 
mas o fato é que, minimizá-lo, será abrir a possibi-
lidade de o desempenho de todos eles decaírem 
intensa e irreversivelmente.  

(D) Senhor Ministro, é realmente confiável, segundo fon-
tes fidedignas, os números que indicam quão séria é 
a questão que está sob sua responsabilidade enfren-
tar antes que se torne definitivamente insolúvel.  

(E) Visto a oportunidade imperdível de rever as normas 
não mais aplicáveis àquele específico grupo de infra-
tores, os legisladores não convenceram-se da 
necessidade de ver postergado, no último momento, 
as datas das primeiras reuniões setoriais. 

_________________________________________________________ 
 

20. É frase clara e correta a apresentada na seguinte alter-
nativa: 
 
(A) Nessa época do ano, as enchentes, e mais do que 

previsíveis, como todos o sabem, transformam a 
cidade uma paisagem horrenda.  

(B) A atividade docente por si só já exerce uma função 
de liderança nata, e isso é que às vezes a sociedade 
teme, pois nem todos os mestres primam por ética.  

(C) Com a anuência do interessado, revisei o texto e 
assinalei os pontos que, a meu ver, são os mais 
sensíveis da questão, e que efetivamente não lhe 
estariam a favor no caso de querer levar a juízo esse 
já antigo litígio.  

(D) Em detrimento do fenômeno de chuvas intensas, 
podemos destacar a significativa e essencial parce-
ria entre distintos poderes − o municipal e o estadual 
− como avanço importante na área de prevensão de 
tragédias.  

(E) Minha expressão de compromisso para com meus 
pares e o órgão a que passarei a pertencer há de 
ser demonstrado a cada passo de minha atuação, 
pela qual sempre zelarei, como venho demonstrando 
por anos consecutivos. 
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Noções de Direito Constitucional 

 
21. Estabelece a Constituição Federal que a casa é asilo in-

violável do indivíduo e nela pode entrar, sem o consen-
timento do morador, 
 
(A) qualquer pessoa em estado de miserabilidade. 
 
(B) oficial de justiça, munido de autorização do juiz, a 

qualquer hora. 
 
(C) qualquer pessoa para prestar socorro. 
 
(D) oficial de justiça, munido de autorização adminis-

trativa, apenas durante o dia. 
 
(E) policial militar munido de ofício de delegado de po-

lícia. 
_________________________________________________________ 
 

22. Um Governador de Estado, ainda no início do exercício de 
seu mandato, deseja se candidatar ao cargo de Presi-
dente da República. Para que possa concorrer às eleições 
e, caso seja vitorioso, assumir o novo cargo, deverá ser 
brasileiro nato 
 
(A) e afastar-se temporariamente de seu atual mandato 

até seis meses antes do pleito. 
 
(B) ou naturalizado e descompatibilizar-se em relação a 

seu atual mandato até seis meses antes do pleito. 
 
(C) ou naturalizado e renunciar a seu atual mandato até 

três meses antes do pleito. 
 
(D) e renunciar a seu atual mandato até seis meses 

antes do pleito. 
 
(E) e afastar-se temporariamente de seu atual mandato 

até três meses antes do pleito. 
_________________________________________________________ 
 

23. A competência privativa da União 
 
(A) pode ser delegada aos Estados-Membros, mediante 

lei complementar, para que legislem sobre questões 
específicas. 

 
(B) pode ser delegada aos Municípios, mediante lei 

complementar, para que legislem sobre questões de 
interesse local. 

 
(C) pode ser delegada aos Estados-Membros e aos Mu-

nicípios, mediante lei complementar, para que suple-
mentem as disposições da União. 

 
(D) pode ser delegada aos Estados-Membros e aos Mu-

nicípios, mediante lei ordinária, para que legislem 
sobre questões específicas.  

 
(E) não pode ser delegada. 

_________________________________________________________ 
 

24. O Distrito Federal, conforme a Constituição Federal, 
 
(A) elege Deputados Distritais para a Assembleia Legis-

lativa e possui uma Constituição Distrital. 
 
(B) elege dois Senadores e não pode dividir-se em Mu-

nicípios. 
 
(C) rege-se por uma lei orgânica e elege Governador e 

Vice-Governador. 
 
(D) exerce competências legislativas reservadas à União, 

aos Estados e aos Municípios e elege Deputados 
Federais. 

 
(E) possui uma Constituição Distrital e não pode dividir-

se em Municípios. 

25. É competência exclusiva do Congresso Nacional 
 
(A) julgar o Presidente da República em caso de crime 

de responsabilidade. 
 
(B) aprovar, após arguição pública, a escolha de 

Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
 
(C) fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presi-

dente da República e dos Ministros de Estado. 
 
(D) dispor sobre limites e condições para a concessão 

de garantia da União em operações de crédito 
externo e interno. 

 
(E) conceder indultos e comutar penas. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito Administrativo 
 
26. De acordo com a Constituição Federal, os princípios da 

Administração Pública aplicam-se 
 
(A) às entidades integrantes da  Administração direta e 

indireta de qualquer dos Poderes. 
 
(B) à Administração direta, autárquica e fundacional, 

exclusivamente. 
 
(C) às entidades da Administração direta e indireta, 

exceto às sociedades de economia mista explora-
doras de atividade econômica. 

 
(D) à Administração direta, integralmente, e à indireta de 

todos os poderes e às entidades privadas que rece-
bem recursos públicos, parcialmente. 

 
(E) à Administração direta, exclusivamente, sujeitando-

se as entidades da Administração indireta ao contro-
le externo exercido pelo Tribunal de Contas. 

_________________________________________________________ 
 

27. A propósito dos elementos definidores e traços caracte-
rísticos dos serviços públicos, é correto afirmar: 
 
(A) Independem de definição por lei, podendo ser de 

titularidade do poder público, quando de natureza 
não econômica, ou privada, quando passíveis de 
exploração mediante concessão ou permissão. 

 
(B) São definidos por lei e de titularidade pública ou 

privada, conforme sua natureza essencial ou eco-
nômica. 

 
(C) Independem de definição por lei, bastando sua ca-

racterização como atividade essencial, de titulari-
dade exclusiva do poder público. 

 
(D) São definidos por lei e de titularidade do poder públi-

co, que pode prestá-los diretamente ou sob o regime 
de concessão ou permissão. 

 
(E) São definidos em lei como obrigação do poder públi-

co e direito dos cidadãos, devendo ser prestados de 
forma universal e independentemente de cobrança 
de tarifa. 

_________________________________________________________ 
 

28. Determinado dirigente de autarquia estadual passou a 
orientar a atuação da entidade para fins diversos daqueles 
que justificaram a criação da entidade. Para a correção 
dessa situação, o ente instituidor da autarquia deverá 
exercer o poder 
 
(A) Disciplinar. 
(B) Normativo. 
(C) Regulamentar. 
(D) De revisão ex oficio. 
(E) de tutela. 
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29. Os atos administrativos podem ser 
 
(A) vinculados, quando a competência para a sua 

edição é privativa de determinada autoridade e não 
passível de delegação. 

 
(B) discricionários, quando a lei estabelece margem de 

decisão para a autoridade de acordo com critérios 
de conveniência e oportunidade. 

 
(C) vinculados, assim entendidos os que devem ser 

editados quando presentes os requisitos legais e de 
acordo com juízo de conveniência e oportunidade. 

 
(D) discricionários, quando, embora o objeto e requisitos 

para edição sejam pré-estabelecidos em lei, a edi-
ção ou não depende do juízo de mérito da adminis-
tração. 

 
(E) vinculados, quando o objeto, competência e finalida-

de são definidos em lei, restando à autoridade ape-
nas o juízo de conveniência quanto à sua edição no 
caso concreto. 

_________________________________________________________ 
 

30. Em relação a seus próprios atos, a Administração 
 
(A) pode anular os atos eivados de vício de legalidade, a 

qualquer tempo, vedada a repercussão patrimonial 
para período anterior à anulação. 

 
(B) pode anulá-los, apenas quando eivados de vício 

quanto à competência e revogá-los quando identifi-
cado desvio de poder ou de finalidade. 

 
(C) pode anulá-los, por razões de conveniência e opor-

tunidade, observado o prazo prescricional. 
 
(D) não pode anular os atos que gerem direitos para 

terceiros, exceto se comprovado fato superveniente 
ou circunstância não conhecida no momento de sua 
edição. 

 
(E) pode revogá-los, por razões de conveniência e 

oportunidade, preservados os direitos adquiridos. 
_________________________________________________________ 
 

Legislação Específica do Estado do Amapá 
 
31. Os Auditores do Tribunal de Contas do Estado do Amapá 

 
(A) possuem, como um dos requisitos para nomeação, o 

título de curso superior em direito, engenharia civil, 
ciências contábeis, econômicas ou administrativas. 

 
(B) são escolhidos pelo Governador do Estado em lista 

tríplice. 
 
(C) poderão aposentar-se com as vantagens do cargo 

quando o tiver exercido, efetivamente, por mais de 
cinco anos. 

 
(D) serão indicados pela Assembleia Legislativa no per-

centual de dois terços. 
 
(E) devem ser escolhidos segundo critérios de antigui-

dade e merecimento. 

32. Processar e julgar, originalmente, o mandado de seguran-
ça contra atos do Presidente ou dos Conselheiros do 
Tribunal de Contas compete privativamente ao 
 

(A) Tribunal de Justiça. 

(B) Superior Tribunal de Justiça. 

(C) Supremo Tribunal Federal. 

(D) Juiz de Direito da mais elevada entrância do Estado. 

(E) Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública. 

_________________________________________________________ 
 

33. Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá 

 

(A) não podem perder o cargo, pois são vitalícios. 

 

(B) podem perder o cargo por sentença judicial transita-
da em julgado. 

 

(C) são vitalícios, mas podem perder o cargo por de-
cisão de três quintos dos integrantes do Tribunal 
Pleno. 

 

(D) podem, apesar de vitalícios, perder o cargo por deci-
são da maioria absoluta dos integrantes do Tribunal 
Pleno. 

 

(E) não podem perder o cargo, salvo se processados 
criminalmente. 

_________________________________________________________ 
 

34. O Prefeito de um Município do Estado do Amapá, em ra-
zão de uma decisão do TCE-AP que lhe foi desfavorável, 
publicada no dia 1/10/11, interpôs recurso de reconsidera-
ção em 18/10/11. O Tribunal de Contas apreciou o recurso 
e em 20/10/11 publicou decisão pelo não provimento. 
Insatisfeito e suportado por novos documentos, o Prefeito 
interpôs novo recurso de reconsideração em 28/10/11. 
Esse novo recurso 

 

(A) contraria a Lei Orgânica do TCE-AP, pois o prazo 
para interposição do segundo recurso de reconside-
ração é de cinco dias, contados da publicação da 
decisão do não provimento do primeiro. 

 

(B) está de acordo com a Lei Orgânica do TCE-AP, pois 
o segundo recurso de reconsideração é possível 
com base em novos documentos. 

 

(C) está de acordo com a Lei Orgânica do TCE-AP, des-
de que os novos documentos apresentados sejam 
pré-existentes à decisão referente ao primeiro 
recurso. 

 

(D) contraria a Lei Orgânica do TCE-AP, pois o recurso 
de reconsideração só pode ser formalizado uma vez. 

 

(E) está de acordo com a Lei Orgânica do TCE-AP, pois 
o prazo para interposição do segundo recurso de 
reconsideração é de dez dias, contados da publica-
ção da decisão do não provimento do primeiro. 
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35. Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do 
Estado do Amapá, o percentual de vagas que deve ser 
reservado aos portadores de deficiência nos concursos 
públicos, para provimento de cargo cujas atribuições se-
jam compatíveis com a deficiência de que são portadores, 
é de até 
 
(A)   1%. 
 
(B)   2%. 
 
(C)   5%. 
 
(D) 10%. 
 
(E) 20%. 

_________________________________________________________ 
 

História e Geografia do Estado do Amapá 
 
36. Considere as seguintes afirmações sobre a história do 

Amapá. 
 
 I. A costa do Amapá foi descoberta pelo espanhol 

Vicente Pinzón. 
 
 II. Pelo Tratado de Tordesilhas apenas metade do 

atual espaço amapaense era de Portugal. 
 
 III. Durante séculos, ocorreram disputas entre brasilei-

ros e ingleses pela delimitação das fronteiras. 
 
 IV. Em meados do século XVIII, o Marques de 

Pombal ordenou o povoamento de Macapá com 
colonos açorianos. 

 
Está correto o que consta APENAS em 
 
(A) I e II. 
 
(B) I e III. 
 
(C) I e IV. 
 
(D) II e III. 
 
(E) III e IV. 

_________________________________________________________ 
 

37. A criação do Território Federal do Amapá no ano de 1943, 
atendeu a vários objetivos do governo de Getúlio Vargas, 
dentre os quais, destaca-se 
 
(A) a desconcentração das atividades industriais que 

estavam fortemente concentradas no Sul e Sudeste. 
 
(B) a proteção das áreas de fronteiras que apresen-

tavam baixas densidades demográficas. 
 
(C) a necessidade de redimensionar os estados exten-

sos, como era o caso do Pará. 
 
(D) as questões geopolíticas provocadas pela posição 

do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. 
 
(E) a política expansionista do governo federal frente 

aos vizinhos Sul-americanos. 

38. Uma característica importante da geografia física do 
Amapá é o fato de que  
 
(A) cerca de 80% seu território é banhado por afluentes 

do rio Amazonas. 
 
(B) o relevo é formado predominantemente por planícies 

fluvio-lacustres. 
 
(C) as antigas florestas que recobriam o estado foram 

substituídas por cerrados. 
 
(D) mais da metade do seu território é formado por 

terrenos de origem vulcânica. 
 
(E) apresenta clima equatorial com forte influência da 

zona de convergência intertropical. 
_________________________________________________________ 
 

39. Segundo o Censo 2010, o estado do Amapá 
 
(A) é considerado o de maior taxa de mortalidade infantil 

do país. 
 
(B) manteve como característica o fraco crescimento 

demográfico. 
 
(C) apresenta predomínio de adultos e idosos no 

conjunto da população. 
 
(D) apresenta mais de 80% da população residindo nas 

áreas urbanas. 
 
(E) apresenta pequeno número de migrantes na sua 

população. 
_________________________________________________________ 
 

40. Considere o gráfico para responder à questão. 
 

Amapá: Utilização da terra 
 

(% da área dos estabelecimentos agropecuários) 
 

1

2

3

4

5

41%

36%

10%

7%

6%

 
 

(http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas. 
php?sigla=ap&tema=censoagro) 

 
A área de Matas e/ou florestas naturais destinadas à pre-
servação permanente ou reserva legal está representada 
pelo número 
 
(A) 1. 
(B) 2. 
(C) 3. 
(D) 4. 
(E) 5. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Meio Ambiente 

 
41. Foi desenvolvido um estudo de análise de qualidade de 

água de um córrego em São Paulo, dentro de uma Área 
de Proteção Ambiental (APA), sob a influência de efluente 
tratado de abate bovino. Algumas características da região 
foram observadas: ocupação desordenada anterior à cria-
ção da APA; problemas de erosão e assoreamento na ba-
cia do córrego, com sedimento de características geológi-
cas, geomorfológicas e pedológicas similares ao entorno; 
e, presença, nas proximidades do córrego, de áreas rurais 
de produção de hortaliças com irrigação por aspersão na-
tural. Os dados abaixo representam parte dos resultados 
do estudo. 

 
Coleta realizada nos seguintes Pontos de análise  

no córrego 

P1 Descarga do efluente tratado. 

P2 50 m à montante da descarga −  água rasa, fundo pe-
dregoso, turbulência. 

P3 50 m à jusante da descarga −  área sombreada com ve-
getação nativa e pouca turbulência. 

P4 120 m à jusante da descarga −  maior turbulência, redu-
ção da largura do córrego. 

 
Pontos de análise Parâmetros 

(mg L−1) P1 P2 P3 P4 

OD     5,14   5,46     5,37   5,48 

DBO 203,41 73,68 126,71 72,21 

DQO 298,69 87,47 167,99 71,15 
N-NH4    0,36   0,03     0,25   0,13 
N-NO2    0,18   0,07     0,09   0,07 
N-NO3    0,61   0,75     0,73   1,11 

 
OD: oxigênio dissolvido, DBO: demanda bioquímica 
de oxigênio, DQO: demanda química de oxigênio,  
N-NH4: amônia; N-NO2: nitrito e N-NO3: nitrato. 

 
Considere as seguintes afirmativas sobre a análise dos 
dados sobre os valores recomendados para águas de 
classe 2, como que é o caso do córrego. 

 
 I. A DBO obtida em P3 é maior que nos pontos P2 e 

P4, indicando que após 50 m do ponto de lança-

mento do efluente, não há queda significativa da 
DBO, e que a autodepuração, neste trecho, é insu-
ficiente. 

 
 II. A relação DQO/DBO encontrada em P1 (1,47), mos-

tra indícios de problemas no sistema de tratamento, 
pois deveria diminuir ao final do tratamento biológico, 
devido à redução da fração biodegradável. 

 
 III. As concentrações de oxigênio dissolvido não sofre-

ram alterações significativas no córrego, atendendo 
aos padrões estabelecidos para águas de classe 2 
da Res. CONAMA 357/05; enquanto a predominân-
cia das formas reduzidas de nitrogênio indicam a 
proximidade do foco de poluição. 

 
Está correto o que se afirma SOMENTE em 

 
(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 
(D) I e II. 
(E) I e III. 

42. Os agravos à saúde podem estar relacionados ao sanea-
mento ambiental inadequado, seja por insuficiência da co-
bertura dos serviços, ou pela precariedade de sua presta-
ção à população. Considerando os serviços de abasteci-
mento de água, esgotamento sanitário e coleta e disposi-
ção de resíduos sólidos, escolha a alternativa que relacio-
na corretamente os agravos à saúde (doenças) com o 
ambiente em que são transmitidas: 

 
(A) Ancilostomíase, Taeníase e Febre tifoide são doen-

ças transmitidas por insetos vetores que se repro-
duzem onde existem excretas expostas. 

 
(B) Shigelose, Balantidíase e Giardíase são doenças 

transmitidas por ingestão de carne crua ou mal 
cozida. 

 
(C) Febre tifoide e paratifoide, Disenteria Bacilar e Es-

quistossomose são doenças de transmissão por 
veiculação hídrica. 

 
(D) Peste bubônica, Tifo murino e Hantavirose são 

exemplos de doenças transmitidas por contato entre 
pessoas ou por contaminação feco-oral. 

 
(E) Hepatite A e Síndrome Hemolítico-Urêmica são 

doenças cuja transmissão está ligada a vetores que 
se reproduzem em águas poluídas. 

_________________________________________________________ 
 

43. A taxa de mortalidade infantil é um importante indicador 
das condições de vida, saúde e renda de uma população. 
Assim sendo, sua redução indica importantes vitórias so-
ciais. A taxa de mortalidade infantil no Brasil caiu 61,7% 
entre 1990 e 2010, ou seja, de 52,04 mortes por mil nasci-
mentos em 1990 para 19,88/mil em 2010. Apesar de ainda 
ser alta, em relação a outros países com taxas de mortali-
dade da ordem de 2,6 a 2,7, o Brasil está a caminho de 
cumprir uma das metas do Milênio da ONU: diminuir a 
mortalidade infantil em dois terços até 2015. 

 
Considere as afirmativas abaixo e escolha a alternativa 
que explique de forma correta as razões que levaram a 
esta redução da taxa de mortalidade infantil brasileira. 

 
 I. Melhores condições de vida e trabalho. 
 
 II. Menos infecções, especialmente aquelas que se 

previnem com vacinas; o que contribuiu para uma 
grande redução de casos de meningite e pneumo-
nia na população. 

 
 III. Significativa redução de diarreias como causa de 

morte, em consequência de melhor saneamento e 
aplicação de vacinas contra os enteropatógenos 
associados com a diarreia aguda. 

 
 IV. Maior taxa de fecundidade. 
 
 V. Maior quantidade e qualidade de alimentação. 
 

Está correto o que se afirma SOMENTE em 
 

(A) I. 
 
(B) I, II e V. 
 
(C) II e III. 
 
(D) I e V. 
 
(E) III, IV e V. 
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44. Com o objetivo de alocar recursos destinados à remedia-
ção e de alcançar níveis aceitáveis e permitidos de con-
centrações de produtos químicos no meio ambiente, para 
áreas impactadas por derramamento de petróleo e seus 
derivados, foi realizada uma análise de risco na área da 
Estação Intermediária de Guaratuba e no manguezal loca-
lizado próximo a ela. 
As etapas apresentadas abaixo representam exemplos de 
parte das fases metodológicas da avaliação de risco am-
biental ou ecológico, realizadas neste estudo. 

 
 I. Determinação dos estressores, propriedades físico-

químicas e comportamento no ambiente. 
 
 II. Cálculo do quociente de risco. 
 
 III. Geração de dados dos efeitos ecotoxicológicos por 

meio de bioensaios. 
 
 IV. Identificação dos receptores e das espécies-alvo de 

análise e determinação das rotas de exposição. 
 
 V. Execução da função controle − redução do risco ou 

alcance de padrões. 
 

Escolha a alternativa que organize corretamente as etapas 
realizadas com as fases metodológicas de avaliação de 
risco ambiental, a saber: Identificação do perigo, Análise 
de exposição, Análise de toxicidade, Caracterização do 
risco e Monitoramento. 

 
(A) I, IV, III, II, V. 
 
(B) II, IV, III, I, V. 
 
(C) IV, I, II, III, V. 
 
(D) V, I, IV, III, II. 
 
(E) III, I, IV, II, V. 

_________________________________________________________ 
 

45. Considere as seguintes afirmativas sobre conceitos bási-
cos utilizados em Toxicologia Ambiental. 

 
 I. Em toxicologia ambiental preocupamo-nos com os 

efeitos diretos dos xenobióticos, em relação ao tem-
po que levam para causar a toxicidade (se curto ou 
agudo, ou se longo ou crônico), e se esta toxicidade 
tem caráter letal ou sub-letal. 

 
 II. Em testes de toxicidade aguda são utilizados parâ-

metros estatísticos que avaliam efeitos sub-letais 
como de inibição de crescimento, quantificação e 
desenvolvimento da prole, e, obedecem a seguinte 
relação de análise: NOEC<MATC<LOEC. 

 
 III. Toxicidade é a capacidade inerente e potencial do 

agente tóxico de provocar efeitos nocivos em 
organismos vivos. O efeito tóxico é geralmente 
proporcional à sua concentração no sítio de ação. 

 
Está correto o que se afirma SOMENTE em 

 
(A) II. 
 
(B) I. 
 
(C) III. 
 
(D) I e III. 
 
(E) I e II. 

46. Foi realizado um bioensaio em que se pretendeu determi-

nar a concentração letal média (CL50) de dois praguicidas 

a 24, 48 e 96h de exposição, usando um molusco de água 

doce, a Physa venustula, como ferramenta de avaliação 

de riscos ambientais. 
 
 

Alguns resultados são mostrados na tabela abaixo: 
 
 

Parâmetro Praguicida 1 Praguicida 2 

 24h 48h 96h 24h 48h 96h 

CL50 

(mgL−1) 
811,89 715,30 415,16 379,13 154,18 66,01 

NOEC 

(mgL−1) 
150 150 150 75 75 15 

LOEC 

(mgL−1) 
200 180 170 150 150 40 

*Efeitos deletérios observados: perda de aderência ao subs-
trato e desprendimento da área cefálica 

 
 

Considere as seguintes afirmativas à respeito dos dados 
apresentados. 

 
 
 I. O valor de LOEC indica a menor concentração em 

que os efeitos deletérios são observados e, é 

importante lembrar que ele é uma diferença 

estatística ou não, entre tratamentos e controle, e 

que por si só, não pode estimar limites de con-

fiança. 

 
 

 II. A confiança na indicação dada pelo NOEC, LOEC e 

CL50, na realidade, dependerá das concentrações 

de teste e nível de replicados, da variedade entre 

replicados, da capacidade do operador e do teste 

estatístico ou nível de significância escolhido. 
 
 
 III. Dos dois praguicidas avaliados, o no 2 foi o que 

apresentou maior toxicidade aguda. Em forma de-

crescente de toxicidade, os dois praguicidas podem 

ser avaliados como: praguicida 2 > praguicida 1. A 

toxicidade dos dois agentes tóxicos avaliados mos-

trou diminuir com o tempo. 

 
 

Está correto o que se afirma SOMENTE em 
 
 

(A) III. 
 
(B) II. 
 
(C) I. 
 
(D) I e III. 
 
(E) I e II. 
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47. Considera-se poluente qualquer substância presente no ar e que, pela sua concentração, possa torná-lo impróprio, nocivo ou 
ofensivo à saúde, causando inconveniente ao bem estar público, danos aos materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à 
segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade. 
O grupo de poluentes que servem como Indicadores de Qualidade do Ar, segundo a CETESB, adotados universalmente, e 
escolhidos em razão da frequência de ocorrência e de seus efeitos adversos são: 

 

(1) Material Particulado (MP) 

(2) Dióxido de Enxofre (SO2) 

(3) Monóxido de Carbono (CO) 

(4) Ozônio (O3) 

(5) Hidrocarbonetos (HC) 

(6) Óxidos de Nitrogênio (NOx) 
 

Escolha a alternativa que ordena corretamente as descrições apresentadas, com os Indicadores de Qualidade do Ar acima 
citados: 

 
Descrição do Indicador Indicador? 

Principal oxidante fotoquímico resultante da mistura de poluentes secundários na presença de luz 
solar. Tais poluentes formam a chamada névoa fotoquímica ou “smog” diminuindo a visibilidade. 
Além de prejuízos à saúde, pode causar danos à vegetação. Entretanto, na estratosfera tem a 
importante função de proteger a Terra, como um filtro, dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. 

...... 

Formados durante processos de combustão. Em grandes cidades, os veículos geralmente são os 
principais responsáveis por sua emissão. Sob a ação de luz solar tem papel importante na 
formação de oxidantes fotoquímicos. Dependendo das concentrações causa prejuízos à saúde. 

...... 

Resulta principalmente da queima de combustíveis como óleo diesel, óleo combustível industrial e 
gasolina. É um dos principais formadores da chuva ácida. Pode reagir com outras substâncias 
presentes no ar formando partículas que são responsáveis pela redução da visibilidade na atmos-
fera. 

...... 

Gás incolor e inodoro que resulta da queima incompleta de combustíveis de origem orgânica 
(combustíveis fósseis, biomassa, etc). Em geral é encontrado em maiores concentrações nas ci-
dades, emitido principalmente por veículos automotores. Altas concentrações são encontradas em 
áreas de intensa circulação de veículos. 

...... 

Conjunto de poluentes constituídos de poeiras e fumaças que se mantém suspensos na atmosfera 
por causa de seu pequeno tamanho. As principais fontes de emissão são: veículos automotores, 
processos industriais, queima de biomassa, ressuspensão de poeira do solo, entre outros.  

...... 

Gases e vapores resultantes da queima incompleta e evaporação de combustíveis e de outros 
produtos orgânicos voláteis. Diversos deles como o benzeno são cancerígenos e mutagênicos, 
não havendo uma concentração ambiental totalmente segura. Participam ativamente das reações 
de formação da névoa fotoquímica. 

...... 

 
(A) 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
(B) 4, 6, 2, 3, 1, 5. 
(C) 3, 4, 2, 1, 6, 5. 
(D) 6, 4, 2, 3, 5, 1. 
(E) 4, 6, 2, 3, 5, 1. 

 
 
48. A poluição sonora, seja ambiental ou a ocupacional, é uma forma de poluição bastante disseminada nas sociedades industriali-

zadas e é causa de perdas auditivas em adultos e crianças. Acarreta também comprometimentos não auditivos que afetam a 
saúde física geral e emocional dos indivíduos. Os limites aceitáveis de ruído considerados nas normas ABNT no 10.151 variam 
entre 40 e 65 dB, conforme localização e horário.  
Os limites de tolerância do ouvido humano para ruído variam de acordo com a intensidade e o tempo de exposição, sendo que 
esta começa a ser lesiva a partir de 85 dB. 
A PAIR − Perda Auditiva Induzida por Ruído é uma patologia progressiva, diretamente relacionada com a exposição ao ruído e 
de caráter permanente. Portanto, a forma mais eficaz para se proteger desta doença seria a prevenção. 

 
Considere as afirmativas abaixo, sobre uma seleção correta de ações de Monitoramento Ambiental, como parte integrante de 
um programa de conservação auditiva em áreas urbanas. 

 
 I. Ações a serem implantadas: redução do ruído ambiental com aumento da fiscalização, redução da dose de exposição e 

utilização de equipamento de proteção individual.  
 II. Ações a serem implantadas: medidas administrativas, legislativas, educativas e de informação, além de avaliação do pro-

cesso.  
 III. Ações a serem implantadas: avaliação ambiental do ruído − áudio-dosimetria do ruído com alarme a partir de 85 dB e 

audiometria (avaliação da audição de pessoas) em amostras da população sob influência do ruído. 
 

Está correto, em termos de ações de Monitoramento Ambiental, o que se afirma SOMENTE em 
 

(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 
(D) I e II. 
(E) I e III. 
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49. O IAP é o Índice para a determinação de qualidade das águas brutas para fins de abastecimento público. Ele é o produto da 
ponderação dos resultados do IQA (Índice de Qualidade de Águas) e do ISTO (Índice de Substâncias Tóxicas e Organolépticas). 
Por sua vez, o IQA comporta o grupo das variáveis básicas como Temperatura, pH, Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica 
de Oxigênio, Coliformes Termotolerantes, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Resíduo Total e Turbidez. 
Já o ISTO, é composto por dois tipos de variáveis: o grupo de variáveis indicadoras de substâncias tóxicas, e o grupo de 
variáveis que afetam a qualidade organoléptica. 

 
Dos itens abaixo, que são parâmetros observáveis dos grupos de variáveis que compõem o ISTO, quais pertenceriam ao grupo 
tóxico e quais seriam do grupo organoléptico? 

 
(1) Cádmio 
(2) Manganês 
(3) Níquel 
(4) Zinco 
(5) Alumínio 
(6) Número de células de cianobactérias 

 
(A) Grupo tóxico (2, 4, 5); Grupo organoléptico (1, 3, 6). 
 
(B) Grupo tóxico (1, 2, 6); Grupo organoléptico (3, 4, 5). 
 
(C) Grupo tóxico (2, 3, 5); Grupo organoléptico (1, 4, 6). 
 
(D) Grupo tóxico (1, 3, 6); Grupo organoléptico (2, 4, 5). 
 
(E) Grupo tóxico (4, 5, 6); Grupo organoléptico (1, 2, 3). 

 
 
50. Foi realizado um estudo em 5 pontos de duas coleções hídricas da bacia do rio Capivari, com o objetivo de diagnosticar a 

influência do aumento populacional local na qualidade da água, através da caracterização de parâmetros físicos, químicos e 
biológicos, no período de novembro de 2007 a abril de 2008. 
Os valores médios encontrados para coliformes termotolerantes na água dos 5 pontos amostrados na bacia do rio Capivari 
foram os seguintes: 

 

Coliformes termotolerantes (NMP/100 mL) 

 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 

Valores médios 19.300 106.300 1.240 2.240 4.470 

*Valores subestimados por erro de diluição nos pontos 3 e 4. 

 
Na discussão do trabalho, o autor faz duas considerações importantes: (1) o fato de os valores para coliformes termotolerantes 
encontrados nos 5 pontos não atenderem as determinações da Res. CONAMA 357/05 para águas de Classe 1, e, portanto, 
revelarem deficiência no saneamento básico, comprometendo a qualidade dos cursos d’água; e, (2) a razão de ter usado no 
estudo apenas o parâmetro de coliformes termotolerantes. 

 
O autor justificou sua escolha porque o parâmetro de coliformes termotolerantes tem uma maior significância na avaliação da 
qualidade sanitária do ambiente aquático, 
 

 I. porque inclui as bactérias com forma de bastonetes gram-negativos, não esporogênicos, aeróbios ou aeróbios 
facultativos, capazes de fermentar a lactose com produção de gás, em 24 a 48 horas a 35 °C, e estão presentes no trato 
intestinal de humanos e outros organismos de sangue quente. 

 
 II. uma vez que são restritos ao trato intestinal de animais de sangue quente, sendo bons indicadores da qualidade das 

águas em termos de poluição por efluentes domésticos. 
 
 III. porque dos três gêneros que ele inclui, Escherichia, Enterobacter e Klebsiella, as cepas de Enterobacter e Klebsiella são 

de origem não exclusivamente fecal. Por outro lado, a Escherichia coli tem como habitat o trato intestinal, o que torna o 
parâmetro mais específico de contaminação fecal. 

 
Está correto o que se afirma SOMENTE em 

 
(A) I. 
 
(B) II. 
 
(C) III. 
 
(D) II e III. 
 
(E) I e II. 
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51. A queda na produtividade agrícola poucos anos após o 
desmatamento na região amazônica tem sido atribuída às 
pequenas reservas de nutrientes no solo, à toxicidade de 
alumínio e à fixação do fósforo, bem como à redução da 
porosidade total e da infiltração de água, e à degradação 
da estrutura do solo... Assim sendo, as atividades de 
exploração nos solos dessa região devem ser cuidadosa-
mente planejadas, e as práticas de conservação do solo 
devem ser aplicadas desde o início do uso, para preservar 
o potencial produtivo do solo para as gerações futuras. 

 
(texto extraído do artigo “Degradação de pastagens na Região 
Amazônica: propriedades físicas do solo e crescimento de raí-
zes”, de Marcelo Muller, Maria de Fátima Guimarães, Thierry Des-
jardins e Paulo Fernando Martins). 

 
Os autores chamam a atenção sobre a necessidade de 
cuidados especiais em solos amazônicos quando da sua 
conversão em áreas agrícolas porque 

 
(A) o uso de maquinaria agrícola tende a compactar o 

solo, diminuindo sua porosidade e sua densidade e, 
consequentemente, a infiltração, podendo causar di-
ficuldade de absorção de água pelas raízes das 
plantas cultivadas. 

 
(B) o uso de fertilizantes nesses solos já naturalmente 

férteis pode causar acúmulo de sais minerais e, con-
sequentemente, a salinização do solo. 

 
(C) devido ao clima chuvoso e às rochas de origem, os 

solos da Amazônia não necessitam de correção de 
acidez para cultivo, pois já contam com uma alta 
concentração de alumínio. 

 
(D) o desmatamento da floresta amazônica para cultivos 

agrícolas feito por meio de tratores de lâminas 
(“bulldozers”) é mais danoso à estrutura do solo 
quando comparado ao tradicional corte manual, pois 
aumenta a compactação do solo e sua porosidade. 

 
(E) a retirada da vegetação natural e consequente expo-

sição do solo às fortes chuvas amazônicas promove 
a dispersão dos agregados pelo impacto direto das 
gotas de chuva, podendo causar selamento super-
ficial, aumento do escorrimento da água e erosão. 

_________________________________________________________ 
 

52. Considere as seguintes afirmações referentes à poluição e 
tratamento do solo: 

 
 I. Em baixas concentrações no solo, os elementos 

alumínio, cobre, zinco, chumbo, mercúrio e manga-
nês podem ser considerados micronutrientes, no 
entanto, em concentrações altas, tornam-se tóxicos 
ao ambiente.  

 
 II. Nas regiões rurais, os agrotóxicos constituem im-

portante fonte de poluição, podendo acumular-se 
no solo e contaminar toda a cadeia alimentar, por 
acumulação de poluentes nos diferentes níveis tró-
ficos. 

 
 III. A compostagem é uma alternativa para diminuir o 

volume de lixo urbano, no entanto, o composto deri-
vado pode conter elevada concentração de metais 
pesados. 

 
As afirmações corretas são: 

 
(A) I e III, apenas. 
(B) I, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I, II e III. 
(E) II e III, apenas. 

53. Em relação às convenções e acordos internacionais de 
proteção ao meio ambiente assinados pelo Brasil, pode-se 
afirmar que: 

 
(A) A Convenção de Kyoto, realizada em dezembro de 

1997, derivou da Convenção sobre Mudanças Cli-
máticas, ocorrida durante a Rio-92. 

 
(B) O Protocolo de Montreal, a Convenção de Roterdã e 

a Convenção de Kyoto estabelecem metas para a 
redução de emissões de gases causadores de mu-
danças climáticas e outros efeitos globais. 

 
(C) As metas estabelecidas pelo Protocolo de Kyoto só 

passariam a ser legalmente válidas após sua ratifi-
cação por pelo menos 55 países, o que somente 
ocorreu em 2005. 

 
(D) A Agenda 21, acordo estabelecido na 3a Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desen-
volvimento (ou Rio+10), inspirada no Relatório 
Brundtland e propõe metas gerais mundiais para 
atingir a sustentabilidade no século 21. 

 
(E) A repartição justa dos benefícios econômicos oriun-

dos do uso dos recursos genéticos de determinada 
região e a valorização dos povos tradicionais foram 
estabelecidas pela Convenção das Florestas. 

_________________________________________________________ 
 

54. Uma das principais conclusões da Avaliação Ecossistê-
mica do Milênio, um relatório derivado da análise de cen-
tenas de cientistas sobre o estado dos ecossistemas mun-
diais, foi que as atividades humanas estão impactando for-
temente a biodiversidade da Terra, reduzindo sua resiliên-
cia e os serviços ecossistêmicos. Nesse contexto, en-
tende-se que 

 
(A) a resiliência de um ecossistema é sua capacidade 

de manter inalteradas suas propriedades e funções 
após sofrer distúrbios. 

 
(B) quanto maior a resiliência do ecossistema, menor é 

sua capacidade de restabelecer o equilíbrio após so-
frer distúrbios. 

 
(C) a regulação climática, a manutenção do equilíbrio de 

gases, a geração e manutenção dos solos e a pro-
dução primária são serviços ecossistêmicos de re-
gulação e suporte. 

 
(D) alta biodiversidade e redundância tornam os ecos-

sistemas mais estáveis, porém, menos resilientes a 
distúrbios. 

 
(E) as funções do ecossistema são independentes, por-

tanto, cada função do ecossistema implica em um 
serviço ecossistêmico. 

_________________________________________________________ 
 

55. O processo de urbanização gera uma grande quantidade 
de impactos ambientais. Uma avenida, por exemplo, cau-
sará impacto tanto na fase de construção como de ope-
ração, tais como: (1) impermeabilização do solo, (2) pro-
dução de ruído, (3) poluição atmosférica por gases auto-
motivos, (4) instalação de estabelecimentos comerciais às 
suas margens, (5) criação de empregos. Dentre esses cin-
co impactos citados, 

 
(A) o impacto (1) ocorrerá nas fases de construção e 

operação. 
 
(B) os impactos (2) e (3) ocorrerão apenas na fase de 

operação. 
 
(C) os impactos (1) e (2) são negativos e indiretos. 
 
(D) o item (5) não pode ser considerado impacto. 
 
(E) os itens (4) e (5) não podem ser considerados 

impactos. 
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56. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) insti-
tuiu os critérios e diretrizes para a avaliação de impactos 
ambientais. Com base nesses critérios e diretrizes, é 
correto afirmar que  
(A) no caso de projetos que contemplem mais de uma 

alternativa tecnológica ou de localização, deve-se 
realizar estudos distintos dos impactos ambientais 
para cada alternativa.  

(B) não é necessária a realização de estudo dos im-
pactos ambientais para empreendimentos que alte-
rem as condições estéticas do meio ambiente.  

(C) projetos agropecuários e silviculturais estão dispen-
sados da realização de estudo dos impactos am-
bientais porque são empreendimentos de grande im-
portância social.  

(D) projetos urbanísticos com área inferior a 100 ha es-
tão dispensados da realização de estudo dos im-
pactos ambientais caso não estejam em área de re-
levante interesse ambiental.  

(E) no estudo dos impactos ambientais devem ser apon-
tadas as medidas mitigadoras para os impactos po-
sitivos e negativos do projeto, bem como os efeitos 
esperados da implantação dessas medidas. 

_________________________________________________________ 
 

57. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) insti-
tuiu os critérios e as diretrizes para o licenciamento am-
biental. Com base nesses critérios e diretrizes, é 
INCORRETO afirmar que  
(A) o licenciamento ambiental deve servir como um ins-

trumento de gestão ambiental.  
(B) o prazo máximo de validade da Licença Prévia e da 

Licença de Instalação poderá ser de até dez anos.  
(C) a licença ambiental estabelece as condições e restri-

ções para a localização, instalação e operação de 
empreendimentos potencialmente poluidores.  

(D) o impacto ambiental que afeta diretamente mais de 
um Estado é denominado impacto ambiental regio-
nal.  

(E) um projeto potencialmente impactante ao meio am-
biente só conseguirá obter a licença ambiental depois 
de apresentado o Estudo de Impacto Ambiental e res-
pectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). 

_________________________________________________________ 
 

58. Segundo o estudo de impacto ambiental conforme esta-
belecido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA), considera-se:  

 I. Estudos de impacto ambiental idealmente utilizam 
um banco de dados composto por documentação 
cartográfica adequada, em diferentes escalas espa-
ciais e temporais, passível de ser integrada em um 
sistema de informação geográfica.  

 II. Em qualquer estudo de impacto ambiental, a escala 
espacial ideal deve ser a mais detalhada possível 
para que não se perca informações importantes e 
seja minimizado o tempo de trabalho.  

 III. A definição da área de influência em um estudo de 
impacto ambiental geralmente considera a bacia ou 
microbacia hidrográfica que contém o projeto por-
que esta constitui um sistema natural bem deli-
mitado no espaço, onde as interações no nível 
físicobiológico são integradas e, assim, melhor in-
terpretadas.  

Está correto o que se afirma SOMENTE em  
(A) I e III. 
(B) I. 
(C) I e II. 
(D) III. 
(E) II e III. 

59. Um diagnóstico bem elaborado do meio biológico é essen-
cial para a aprovação de um EIA-RIMA (Estudo de Im-
pacto Ambiental; Relatório de Impacto Ambiental) por par-
te do órgão ambiental. Escolha a alternativa correta que 
embasa esta afirmação. 

 
(A) As Sociedades de Proteção aos Animais exigem que 

esta avaliação seja conduzida de maneira minucio-
sa, de forma a permitir a realização de resgate da 
fauna de mamíferos de médio e grande porte. 

 
(B) A identificação dos efeitos do empreendimento sobre 

a biota e os ecossistemas naturais é um dos conhe-
cimentos essenciais para um melhor dimensiona-
mento dos impactos ambientais. 

 
(C) As demais informações constantes no EIA são de 

menor importância, não tendo, portanto, peso signifi-
cativo na decisão final. 

 
(D) Esta é uma das exigências da Convenção de 

Genebra. 
 
(E) A Lei de Crimes Ambientais explicitamente exige 

que o diagnóstico do meio biológico seja bem elabo-
rado. 

_________________________________________________________ 
 

60. O desenvolvimento sustentável visa atender as necessi-
dades do presente sem comprometer as possibilidades de 
as gerações futuras atenderem suas próprias necessida-
des. Esta afirmação se baseia em duas ideias: 

 
(A) Todos os recursos naturais são infinitos e qualquer 

dano ambiental causado pelo homem é reversível. 
 
(B) Os recursos naturais não são suficientes nem para a 

geração atual e os danos ambientais causados pelo 
homem são sempre irreversíveis. 

 
(C) Muitos recursos naturais são finitos e danos ambien-

tais causados pelo homem podem ser irreversíveis. 
 
(D) Os recursos naturais são suficientes para muitas ge-

rações e todos os danos ambientais causados pelo 
homem são reversíveis. 

 
(E) Os recursos naturais já estão praticamente esgota-

dos e qualquer dano ambiental causado pelo homem 
é reversível. 

_________________________________________________________ 
 

61. O objetivo central da Agenda 21 é: 
 

(A) Cada nação é responsável por seu desenvolvimento 
e pela solução dos problemas ambientais por ela 
causados. 

 
(B) Os problemas ambientais globais serão melhor 

equacionados se as diferentes nações pensarem em 
conjunto e não individualmente.  

 
(C) Os problemas ambientais globais devem ser resolvi-

dos pelas nações mais ricas, já que elas são, em 
grande parte, as responsáveis por eles. 

 
(D) Os problemas ambientais globais serão melhor 

equacionados se cada país solucionar seus próprios 
problemas ambientais. 

 
(E) Não é responsabilidade das nações pobres resolver 

questões ambientais globais, pois elas não dispõem 
de recursos financeiros para essa tarefa. 
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62. A Convenção de Estocolmo é um tratado internacional as-
sinado em 2001 que obriga os países signatários a 
adotarem medidas 

 
(A) para o controle da pesca predatória de baleias e 

peixes de interesse comercial, incluindo a regula-
mentação dos métodos de pesca utilizados. 

 

(B) efetivas para a diminuição e futura eliminação da 
caça de espécies da fauna silvestre, sejam elas 
ameaçadas ou não. 

 

(C) para a diminuição da perda de vegetação natural, 
incluindo todos os biomas terrestres e os ecos-
sistemas aquáticos marinhos e de água doce. 

 

(D) de controle, relacionadas a todas as etapas do ciclo 
de vida das substâncias classificadas como poluen-
tes orgânicas persistentes. 

 

(E) relacionadas à mitigação dos grandes desastres 
ambientais, naturais ou antropogênicos, mesmo que 
estes tenham ocorrido antes da data da assinatura 
da Convenção de Estocolmo. 

_________________________________________________________ 
 

63. O Protocolo de Kyoto é um tratado internacional que visa 
a redução da emissão dos gases que agravam o efeito es-
tufa. Uma de suas principais recomendações é que os paí-
ses signatários devem proteger suas florestas, diminuindo 
os desmatamentos. Esta recomendação se baseia na 
seguinte afirmação: 

 
(A) As florestas absorvem uma grande quantidade de 

calor. 
 

(B) As florestas impedem o alastramento de desastres 
ambientais. 

 

(C) As florestas armazenam uma grande quantidade de 
carbono.  

 

(D) As florestas retêm um grande quantidade de água 
nas plantas. 

 

(E) As florestas detêm a maior parte da biodiversidade 
do planeta. 

_________________________________________________________ 
 

64. Qual das alternativas abaixo apresenta uma medida to-
mada pelo governo brasileiro relacionada diretamente com 
a Convenção da Biodiversidade, resultante da Conferência 
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvol-
vimento (Rio 92 ou Eco 92)? 

 
(A) Regulamentação do manuseio, transporte e depósito 

de lixo tóxico. 
 

(B) Proibição do uso de CFC em compressores de gela-
deiras e aparelhos de ar-condicionado. 

 

(C) Controle da importação e exportação de substâncias 
tóxicas.  

 

(D) Incentivo a práticas sustentáveis de produção por 
parte das indústrias. 

 

(E) Elaboração de listas de espécies ameaçadas de 
extinção. 

65. O gráfico abaixo mostra curvas médias aproximadas de 
dois fenômenos ambientais que estão ocorrendo nas 
últimas décadas, em consequência do aquecimento da 
atmosfera da Terra. A linha tracejada corresponde aos va-
lores do eixo a esquerda e a linha contínua, do eixo a di-
reita. Para ambas linhas, fixou-se o valor zero para o ano 
de 1960.  
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As linhas tracejada e contínua correspondem, respectiva-
mente, a 

 
(A) elevação do nível do mar e diminuição da espessura 

das geleiras nos polos.  
 
(B) diminuição do nível do mar e aumento do número de 

dias sem nuvens por ano. 
 
(C) aumento do número de dias com temperatura acima 

de 20 °C no equador e diminuição do número de 
geleiras nos polos. 

 
(D) decréscimo da duração da estação fria nos trópicos 

e elevação do nível do mar. 
 
(E) aumento da espessura média da camada de neve 

no inverno em Nova Iorque e diminuição do número 
de dias totalmente encobertos entre os trópicos. 

_________________________________________________________ 
 

66. Indique, entre as opções abaixo, a alternativa com a 
ordem decrescente correta de materiais quanto ao tempo 
de de-composição. 

 
(A) Papelão, sacolas plásticas, alumínio e vidro. 
(B) Aço, vidro, papelão e sacolas plásticas. 
(C) Alumínio, papelão, borracha de pneu e vidro. 
(D) Papelão, sacos de plástico, garrafas PET e alumínio. 
(E) Vidro, alumínio, sacolas plásticas e papelão. 

_________________________________________________________ 
 

67. Três formas corretas de uma empresa aumentar seus 
lucros por meio de um Sistema de Gestão Ambiental são: 

 
(A) Aumento do preço dos seus produtos, aumento da 

eficiência de produção e redução do quadro de em-
pregados. 

 
(B) Economia de energia, aumento do preço de seus 

produtos e busca de matérias primas com preços 
mais baixos. 

 
(C) Economia de água, maior investimento em propa-

ganda e diminuição dos salários dos empregados. 
 
(D) Economia de matéria-prima, aumento da eficiência 

na produção e melhoria da imagem da empresa do 
ponto de vista ambiental. 

 
(E) Economia de matéria-prima, busca de matérias-pri-

mas com preços mais baixos e maior investimento 
em propaganda. 
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68. A obtenção da norma ISO 14.000 por parte de uma em-
presa prevê pelo menos cinco fases distintas. A ordem 
cronológica de ocorrência das cinco fases é: 

 
(A) Compromisso e definição da política ambiental; im-

plementação e operação; planejamento; análise crí-
tica e melhoria; medição e avaliação. 

 
(B) Implementação e operação; compromisso e defini-

ção da política ambiental; medição e avaliação; pla-
nejamento; análise crítica e melhoria. 

 
(C) Compromisso e definição da política ambiental; pla-

nejamento; implementação e operação; medição e 
avaliação; análise crítica e melhoria. 

 
(D) Planejamento; compromisso e definição da política 

ambiental; implementação e operação; análise críti-
ca e melhoria; medição e avaliação. 

 
(E) Implementação e operação; medição e avaliação; 

análise crítica e melhoria; compromisso e definição 
da política ambiental; planejamento. 

_________________________________________________________ 
 

69. O esquema abaixo representa um perfil de duas fazendas 
hipotéticas, localizadas cada uma em uma margem do rio, 
representado na parte central da figura.  

 

   

= plantação de milho

= vegetação nativa

morro morro

rio
 

 
 

De acordo com o Código Florestal vigente (Lei no 4.771 de 
15 de setembro de 1965), a área da fazenda representada 
na parte esquerda da figura está mais de acordo com a 
legislação vigente em comparação com a fazenda da 
direita porque a 

 
(A) vegetação nativa das áreas de proteção perma-

nente não foi removida. 
 
(B) área ocupada pela plantação de milho representa 

uma menor porcentagem da área total da fazenda. 
 
(C) plantação de milho está mais distante do topo do 

morro. 
 
(D) plantação de milho está mais próxima das áreas de 

vegetação nativa. 
 
(E) área ocupada pela vegetação nativa representa uma 

maior porcentagem da área total da fazenda. 
_________________________________________________________ 
 

70. De acordo com o Código Florestal vigente (Lei no 4.771 de 
15 de setembro de 1965), a Reserva Legal constitui área 
de vegetação 

 
(A) que pertence à União, embora esteja localizada em 

uma propriedade rural privada. 
 
(B) localizada em uma propriedade rural destinada ao 

uso sustentável e à conservação. 
 
(C) que pertence aos governos estaduais, embora esteja 

localizada em uma propriedade privada. 
 
(D) que pode ser utilizada para fins legais, desde que 

autorizada pela União. 
 
(E) localizada em uma propriedade rural destinada a 

produção de carvão em larga escala. 

71. Na Lei de Crimes Ambientais (Lei no 9.605/1998), o 
artigo 40, que trata de dano direto ou indireto às Unidades 
de Conservação, está incluído na 

 
(A) Seção I − Dos Crimes contra a Fauna. 
 
(B) Seção II − Dos Crimes contra a Flora. 
 
(C) Seção III − Da Poluição e outros Crimes Ambien-

tais. 
 
(D) Seção IV − Dos Crimes contra o Ordenamento Ur-

bano e o patrimônio Cultural. 
 
(E) Seção V − Dos Crimes contra a Administração Am-

biental. 
_________________________________________________________ 
 

72. Com base na Resolução Conama 001/1986, qual docu-
mento relacionado à avaliação de impacto ambiental 
possui linguagem simplificada de forma a facilitar a com-
preensão das questões envolvidas pelos diferentes 
segmentos da sociedade? 

 
(A) Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 
(B) Relatório de Controle Ambiental (RCA). 
(C) Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). 
(D) Plano de Controle Ambiental (PCA). 
(E) Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). 

_________________________________________________________ 
 

73. A Resolução Conama 001/1986 define impactos ambien-
tais como 

 
(A) as atividades que modificam o meio ambiente nos 

parques urbanos, nas Áreas de Preservação Perma-
nente e nas Unidades de Conservação de proteção 
integral. 

 
(B) atividade econômica que necessariamente afete o 

bem estar das populações locais, resultando no des-
locamento das mesmas para áreas não afetadas 
pela atividade focal. 

 
(C) as barragens, as rodovias, os portos e outras gran-

des obras realizadas pela União, pelos estados ou 
pelos municípios, com recursos próprios ou exter-
nos. 

 
(D) qualquer atividade humana que tenha efeito sobre 

uma área superior a 50 km2, incluindo tanto as áreas 
de vegetação nativa como áreas já previamente des-
matadas. 

 
(E) alterações antropogênicas do meio ambiente que 

potencialmente afetam, entre outros, a qualidade 
dos recursos ambientais, a biota e a saúde humana.  

_________________________________________________________ 
 

74. As Resoluções Conama no 09/1990 e no 10/1990 tratam 
 

(A) da aplicação de dispersantes químicos em vazamen-
tos, derrames e descargas de petróleo. 

 
(B) das normas específicas para o licenciamento am-

biental de extração mineral. 
 
(C) da nova etapa do Programa de Controle de Emis-

sões Veiculares-PROCONVE. 
 
(D) da implantação de Áreas de Relevante Interesse 

Ecológico. 
 
(E) da entrada no país de materiais residuais. 
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75. Segundo a Resolução CONAMA no 09/1987, um órgão 
ambiental promoverá uma Audiência Pública quando 

 
(A) a obra em questão envolver impactos em ambientes 

aquáticos utilizados como fonte de água potável. 
 
(B) julgar necessário ou for solicitado por entidade civil, 

pelo Ministério Público ou por cinquenta ou mais ci-
dadãos. 

 
(C) o EIA e o RIMA forem incompletos, o que demanda-

ria mais informações por parte das populações afe-
tadas.  

 
(D) a União, o governo estadual, o governo municipal ou 

o Supremo Tribunal Federal solicitarem. 
 
(E) o CONAMA for consultado e publicar resolução nes-

se sentido. 
_________________________________________________________ 
 

76. Uma sociedade de economia mista foi condenada em 
ação judicial movida por empresa contratada ao paga-
mento por serviços executados e não pagos. Iniciada a 
execução judicial e recusando-se a pagar espontanea-
mente o débito, a sociedade de economia mista 

 
(A) deverá ser executada da mesma forma que as 

entidades integrantes da Administração direta, em 
razão da sujeição aos princípios aplicáveis à Admi-
nistração Pública. 

 
(B) está protegida pela impenhorabilidade de seus bens 

e receitas, em face do regime de direito público a 
que se submete. 

 
(C) poderá ter seu patrimônio penhorado, eis que 

submetida às mesmas obrigações civis, trabalhistas 
e fiscais das empresas privadas. 

 
(D) deverá ser executada da mesma forma que as 

empresas privadas, eis que se submete ao mesmo 
regime destas, exceto quanto às obrigações 
tributárias. 

 
(E) somente poderá ter seus bens e receitas penho-

radas em relação às obrigações trabalhistas. 
_________________________________________________________ 
 

77. A Administração estadual implementou programa de 
incentivos a atividades culturais, mediante concessão de 
patrocínios a projetos selecionados em procedimento 
competitivo. Após as eleições, o novo Governo decidiu 
cancelar o programa, por considerá-lo muito oneroso. 
Considerando a natureza discricionária dos atos de 
concessão de incentivo, o novo Governo poderá  

 
(A) revogá-los ou anulá-los, por razões de conveniência 

administrativa ou por vícios de legalidade, observado 
o prazo prescricional de 2 (dois) anos. 

 
(B) revogá-los, desde que identificada ilegalidade ou 

desvio de finalidade. 
 
(C) anulá-los, por razões de conveniência e oportuni-

dade, considerando as atuais prioridades da Admi-
nistração. 

 
(D) revogá-los, de acordo com critérios de conveniência 

e oportunidade, ressalvados os direitos adquiridos. 
 
(E) ingressar com ação judicial para a revogação do 

programa, na qual deverá comprovar que o mesmo 
não atende o interesse público. 

78. Os serviços públicos 
 

(A) devem ser sempre prestados pelo poder público, em 
face de seu caráter essencial. 

 

(B) podem ter sua titularidade transferida a entidade 
privada, quando de natureza econômica, mediante 
concessão. 

 

(C) podem ser prestados por particular, apenas a título 
precário, mediante permissão. 

 

(D) não são passíveis de cobrança de tarifa, exceto 
quando submetidos, por lei, ao regime de con-
cessão. 

 

(E) constituem obrigação do poder público, que pode 
prestá-los diretamente ou mediante concessão ou 
permissão, sempre através de licitação. 

_________________________________________________________ 
 

79. De acordo com a Constituição Federal, o controle interno 
exercido no âmbito de cada Poder, alcança 

 
(A) avaliação do cumprimento das metas previstas no 

Plano Plurianual e, entre outras finalidades, a apli-
cação dos recursos públicos por entidades privadas. 

 
(B) controle da legalidade, eficácia e eficiência da atua-

ção administrativa, afastados os atos de mera exe-
cução orçamentária e gestão patrimonial. 

 
(C) avaliação das metas previstas no Plano Plurianual, 

bem como dos atos de execução orçamentária, 
afastados os relativos a operações de crédito e 
garantias. 

 
(D) exclusivamente o controle de legalidade dos atos da 

Administração direta e indireta. 
 
(E) exclusivamente o controle de execução orça-

mentária e gestão patrimonial, no que diz respeito à 
legalidade e economicidade. 

_________________________________________________________ 
 

80. A respeito da interface entre o controle externo e interno a 
que se submete a Administração Pública, é correto 
afirmar: 

 
(A) Atuam de forma autônoma e independente, devendo 

apenas assegurar a ciência recíproca de eventuais 
ilegalidades identificadas. 

 
(B) O controle interno subordina-se ao controle externo, 

caracterizando-se hierarquicamente como auxiliar 
dos Tribunais de Contas. 

 
(C) O controle externo, exercido pelo Poder Legislativo 

com o auxílio dos Tribunais de Contas e o controle 
interno, existente no âmbito de cada Poder, atuam 
de forma coordenada, não cabendo a fiscalização de 
um deles quando o outro já tenha atuado. 

 
(D) Os responsáveis pelo controle interno que tomem 

ciência de irregularidade ou ilegalidade estão obriga-
dos a dela dar ciência ao Tribunal de Contas, sob 
pena de se tornarem solidariamente responsáveis. 

 
(E) Alcançam matérias diversas, porém devem ser exe-

cutados de forma coordenada, podendo, para maior 
eficácia, procederem à delegação recíproca de 
poderes e atribuições. 
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