
ORIENTAÇÕES GERAIS

LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:

•  Você recebeu do membro da Comissão o
material:  caderno  de  prova  e  cartão-
resposta.

•  A prova terá duração de 3  (três) horas
incluindo  o  tempo  de  preenchimento  do
CARTÃO-RESPOSTA.

•  O prazo mínimo de permanência em sala
é de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos.

•  Autorizado o início da prova, verifique se
este caderno contém questões objetivas de
conhecimentos  específicos  e  de  língua
portuguesa, conforme edital.  Verifique se o
material está em ordem.

•   Todas  as  questões  da  prova  são  de
múltipla  escolha.  Para  cada  umas  das
questões  objetivas,  são  apresentadas
quatro alternativas (A, B, C ou D) e somente
uma  corresponde  à  alternativa  correta.
Assinale UMA RESPOSTA: a marcação em
mais  de  uma alternativa  anula  a  questão,
mesmo  que  uma  das  respostas  esteja
correta.

•   No  CARTÃO-RESPOSTA,  a  marcação
das letras que correspondem às respostas
corretas  deve  ser  realizada  com  caneta
esferográfica  de  tinta  preta  ou  azul,  de
forma  contínua  e  densa  cobrindo  todo  o
espaço compreendido pelos círculos.

•  CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA:
não  risque,  não  amasse,  não  dobre,  não
suje, pois ele é insubstituível.

•   SERÁ  ELIMINADO  DO  PROCESSO
SELETIVO o candidato que: 

a)  durante  a  realização  da  prova  utilizar,
relógio,  telefone  celular,  qualquer  tipo  de
equipamento  eletrônico  ou  fontes  de

consultas de qualquer espécie;

b)  se  ausentar  da  sala  de  prova  levando
consigo  o  CADERNO  DE  PROVA e/ou  o
CARTÃO-RESPOSTA;

c) se recusar a entregar o CADERNO DE
PROVA e/ou CARTÃO-RESPOSTA, quando
terminar o tempo estabelecido;

d) manter ou tentar manter qualquer tipo de
comunicação com outros candidatos.

•   Os membros da Comissão não estarão
autorizados  a  emitir  opinião,  nem  prestar
esclarecimentos  sobre  o  conteúdo  das
provas. Cabe, exclusivamente, ao candidato
interpretar o enunciado da questão e decidir
a resposta.

•  Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de
sala  o  CADERNO  DE  PROVA  E  O
CARTÃO-RESPOSTA  e  ASSINE  A  LISTA
DE  PRESENÇA.  Está  permitido  levar
apenas  o  rascunho  do  gabarito  que
encontra-se na última página do caderno de
prova.

•  Após a realização da prova o candidato
deverá imediatamente sair  das instalações
físicas do local da prova.

•   Os  últimos  três  candidatos  deverão
entregar simultaneamente o cartão-resposta
e  o  caderno  de  provas,  em  seguida
assinarão  a  relação  de  confirmação  de
presença  dos  candidatos  e  rubricarão  o
envelope com os cartões-resposta.

•  O gabarito da prova estará disponível em
12/06/2017, a partir das 15h, na página da
Prefeitura  Municipal  de  Itapoá/SC
(www.itapoa.sc.gov.br) e no Mural do Poder
Executivo.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 01) Assinale a alternativa incorreta:

(A)  A Constituição  Federal,  ao  acolher  a  possibilidade  de  responsabilizar  criminalmente
pessoa jurídica por crimes ambientais, aderiu à Teoria da Realidade ou Organicista, além de
ter  obrigado o legislador  infraconstitucional  a tipificar  criminalmente as ações lesivas ao
meio ambiente. 

(B) Segundo doutrina e jurisprudência majoritárias, não é possível a responsabilização penal
da pessoa jurídica de direito público. 

(C) De acordo com a Lei Federal n° 9605/98, pode haver prática criminosa por mais de um
agente, mesmo não havendo nexo psíquico entre os diversos autores do fato. 

(D) Na Lei dos Crimes Ambientais (9.605/98), os critérios para fixação da pena de multa e
todas as etapas da dosimetria são iguais aos previstos na Parte Geral do Código Penal.

Questão 02)  Considerando os resíduos da construção civil,  de acordo com o Conselho
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA e com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é
correto afirmar que:

(A)  Os resíduos do processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em
concreto, produzidas no canteiro de obras, devem ser reciclados ou encaminhados a áreas
de  aterro  de  resíduos  da  construção  civil,  sendo  dispostos  de  modo  a  permitir  a  sua
utilização ou reciclagem futura.

(B) Os resíduos de plásticos, papel/papelão e madeiras, provenientes da construção civil,
devem ser destinados a reciclagem ou a aterros de resíduos domiciliares.

(C) Os resíduos de tintas, solventes e óleos são recicláveis ou reutilizáveis, por isso não
podem ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares.

(D) Os resíduos de metais e vidros, como não são recicláveis ou reutilizáveis e não são
tóxicos, podem ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares.

Questão 03) Em 05 de julho de 2002, o CONAMA aprovou a Resolução n° 307 que dispõe
sobre os resíduos sólidos de construção e demolição. Em 2012 a Resolução n° 448 deu
nova redação à Resolução 307, definindo um instrumento de sua implementação. Assinale a
opção correta:
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(A) O Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil. 

(B) O Plano Estadual de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

(C) O Plano Diretor de Gestão de Resíduos Sólidos de Construção e Demolição. 

(D) O Projeto de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição emitido pelo gerador
(público e privado).

Questão  04)  O  licenciamento  ambiental  é  um  instrumento  preventivo  dividido  em  três
licenças distintas que estabelecem condições e medidas de controle ambiental  a  serem
observadas  pelo  empreendedor:  Licença  Prévia,  Licença  de  Instalação  e  Licença  de
Operação. Levando em conta este instrumento, é correto afirmar que:

(A) a renovação da Licença de Operação de uma atividade ou empreendimento deverá ser
requerida  com  antecedência  mínima  de  sessenta  dias  da  expiração  de  seu  prazo  de
validade,  fixado  na  respectiva  licença,  ficando  este  automaticamente  prorrogado  até  a
manifestação definitiva do órgão ambiental competente.

(B) o prazo de validade da Licença de Operação deverá considerar os planos de controle
ambiental e será de, no mínimo, quatro anos e, no máximo, seis anos.

(C)  o  licenciamento  ambiental  de  atividades  relativas  aos  casos  em  que  os  impactos
ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de municípios é competência exclusiva
do IBAMA.

(D)  o  órgão  ambiental  competente,  mediante  decisão  motivada,  poderá  modificar  os
condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença
expedida, quando ocorrer violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas
legais.

Questão  05)  O  reuso  da  água  em  edificações  é  possível,  desde  que  o  sistema  seja
projetado com observância das recomendações técnicas específicas. Dentre estas, devem-
se evitar a mistura com a água tratada e não permitir o uso da água reutilizada para fins
potáveis. Com relação às águas cinzas de uma edificação, pode-se afirmar que:

(A) são compostas por efluentes oriundos de pias, lavatórios, chuveiros e tanques de lavar
roupas. 

(B) são compostas por efluentes oriundos de pias, lavatórios, chuveiros, tanques e vasos
sanitários. 
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(C) são compostas por efluentes oriundos de pias,  lavatórios,  chuveiros,  tanques,  vasos
sanitários e mictórios. 

(D) são compostas exclusivamente por efluentes oriundos de máquinas de lavar roupas e
pratos.

Questão 06) A Política Nacional do Meio Ambiente tem como objetivos gerais:

(A) mitigação de problemas, regeneração e planejamento do meio ambiente.

(B) socialização, administração e recuperação ambiental.

(C) melhoria, administração e gestão social de problemas ambientais. 

(D) preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental.

Questão 07)  Determinada sociedade empresária pretende realizar  no mar  territorial  que
banha o município de Itapoá – SC, uma atividade potencialmente causadora de significativa
degradação ambiental. Nessa situação, de acordo com a Lei Complementar n.º 140/2011, o
licenciamento ambiental da atividade será promovido pelo (a):

(A) Município de Itapoá, que possui atribuição assegurada pelo Estado e órgão ambiental
capacitado.

(B) Estado, representado pela Fundação do Meio Ambiente (FATMA).

(C) Município, por meio de atuação conjunta com a FATMA.

(D) União, representada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA).

Questão 08) A Recuperação de Áreas Degradadas visa, fundamentalmente: 

(A) contribuir para a conservação das variedades de espécies biológicas e dos recursos
genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais. 

(B) reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel
das florestas e demais  formas de vegetação nativa  na sustentabilidade,  no crescimento
econômico, na melhoria da qualidade de vida da população brasileira e na presença do País
nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia. 
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(C) restauração ecológica de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído e
é considerado recuperado quando contém recursos bióticos  e  abióticos  suficientes  para
continuar seu desenvolvimento sem auxílio ou subsídios adicionais. 

(D) promover uma abordagem dinâmica, interativa e multissetorial do manejo dos recursos
hídricos, incluindo a identificação e proteção de fontes potenciais de abastecimento de água
doce que abarquem considerações tecnológicas, socioeconômicas, ambientais e sanitárias.

Questão 09) A figura representa o fluxograma de uma estação de tratamento de esgoto.

Com base na figura, analise as seguintes afirmativas em verdadeiro (V) ou falso (F):

(     ) A figura mostra um sistema de tratamento de esgotos por lodos ativados.

(     ) A unidade 1 corresponde ao gradeamento inicial do sistema.

(     ) A unidade 2 corresponde ao decantador primário.

(     ) A unidade 3 corresponde ao desarenador por flotação.

(    ) A unidade 4 corresponde ao reator aerado.
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(    ) A unidade 5 corresponde ao decantador secundário, responsável pela recirculação de
lodo no sistema.

(     )  O  Sistema  composto  por  digestor  anaeróbio,  digestor  aeróbio  e  desaguamento
mecanizado  visa  à  estabilização  e  redução  de  volume  dos  lodos  para  disposição  final
adequada.

Assinale a alternativa que, de cima para baixo, corresponda com a sequência correta:

(A) V, V, V, F, F, V, V.

(B) F, F, V, F, V, F, F.

(C) V, V, F, F, V, V, V.

(D) V, V, F, V, F, V, V.

Questão  10)  De acordo  com a  Lei  n°  9.433,  de  08  de  Janeiro  de  1997,  compete  ao
Conselho Nacional de Recursos Hídricos, exceto:

(A) promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos
nacional, regional, estaduais, municipais e dos setores usuários.

(B)  apreciar  o  Relatório  de  Segurança  de  Barragens,  fazendo,  se  necessário,
recomendações  para  melhoria  da  segurança  das  obras,  bem  como  encaminhá-lo  ao
Congresso Nacional

(C) estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos e para
a cobrança por seu uso

(D) analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hídricos e à Política
Nacional de Recursos Hídricos

Questão  11)  A Lei  9.985  de  18  de  julho  de  2000,  que  institui  o  Sistema  Nacional  de
Unidades  de  Conservação  da  Natureza,  dividiu  as  unidades  de  conservação  em  dois
grupos, Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. São exemplos de
unidades de uso sustentável:

(A) Estação Ecológica e Florestal nacional.

(B) Parque nacional, e Monumento natural.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (ENGENHEIRO AMBIENTAL) – EDITAL 005/2017
6/15



(C) Parque nacional e Reserva da fauna.

(D) Reserva da fauna e Florestal nacional.

Questão 12) São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:

(A) não geração, redução, reuso, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como
disposição final ambientalmente inadequada dos rejeitos

(B) gestão integrada de resíduos sólidos e o desenvolvimento sustentável.

(C) o estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.

(D) a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.

Questão 13)  Das alternativas abaixo,  qual  apresenta a técnica que consiste no uso de
plantas e sua comunidade microbiana associada para degradar,  sequestrar  ou imobilizar
poluentes presentes no solo ou água contaminados.

(A) Extração Multifásica.

(B) Fitorremediação.

(C) Air Sparging.

(D) Reciclagem.

Questão 14) São fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos:

(A) O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da
água.

(B) A água é um bem de domínio público.

(C) A água é um recurso natural ilimitado, dotado de valor econômico.

(D) A gestão dos recursos hídricos deve ser centralizada e contar com a participação do
Poder Público, dos usuários e das comunidades.

Questão 15)  Sobre  a  Lei  12.651/2012,  que  institui  o  novo  Código  Florestal,  é  correto
afirmar:
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(A) A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente
poderá ser autorizada em caso de utilidade pública e baixo impacto ambiental.

(B) Será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de reservatórios artificiais de
água que não decorram de barramento ou represamento de cursos d’água naturais.

(C) É considerada de utilidade pública a implantação de instalações necessárias à captação
e condução de água e de efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes
integrantes e essenciais da atividade.

(D) Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas com o
objetivo de implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovia.

Questão  16)  Com  relação  às  fases  do  licenciamento  ambiental  de  uma  estação  de
tratamento  de  água,  relacione  a  coluna  A  com  a  coluna  B  e  assinale  a  alternativa
correspondente.

COLUNA A

(1) Licença Prévia

(2) Licença de Operação

(3) Licenciamento Ambiental

(4) Sistema de Tratamento de Águas

(5) Licença de Instalação

(6) Outorga

COLUNA B

(A)  Documento  que  atesta  o  cumprimento
dos pré requisitos  do sistema e tem como
prazo máximo de duração 6 (seis) anos.

(B) Documento emitido por órgão ambiental
competente,  que  informa  sobre  a
disponibilidade do recurso hídrico e autoriza
sua utilização, mediante condicionantes.

(C) Procedimento administrativo pelo qual o
órgão  competente  licencia  a  localização  e
sistema operacional, total ou parcial, de um
sistema de tratamento de águas.

(D)  Procedimento  administrativo  a  ser
solicitado durante a fase de planejamento do
sistema, visando estabelecer seus requisitos
básicos.  Nessa  fase,  poderá  ser  solicitado
RAP ou EIA/RIMA.

(E)  Documento  emitido  após  a  conclusão
das  obras,  que  atesta  o  cumprimento  das
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exigências  anteriores  e  fixa  prazo  de
validade,  quando deverá  ser  solicitada  sua
renovação

(F)  Obra  de  saneamento  composta  por
captação, adução, tratamento, reservação e
distribuição.

(A) 1-A / 2-C / 3-D / 4-B / 5-E / 6-F

(B) 1-D / 2-E / 3-F / 4-C / 5-B / 6-A

(C) 1-D / 2-E / 3-C / 4-F / 5-A / 6-B

(D) 1-C / 2-A / 3-E / 4-B / 5-D / 6-F

Questão  17)  Itapoá  foi  o  primeiro  Município  no  país  a  instituir  o  Plano  Municipal  de
Gerenciamento Costeiro, normatizado pela Lei Complementar n° 017/2007. Com base nos
instrumentos  de  planejamento  e  de  apoio  à  gestão  previstos  na  Lei,  identifique  como
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

(    ) O Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro é a lei que implementa a política de
Gerenciamento Costeiro, e define responsabilidades e procedimentos institucionais para a
sua execução.

(     ) O Zoneamento Ecológico Econômico é a lei que ordena o processo de ocupação e uso
da zona costeira municipal, necessário para obtenção das condições de sustentabilidade do
desenvolvimento da zona costeira.

(    )  Plano Diretor  Municipal  são as leis  que detalham e regulamentam o processo de
ordenamento territorial no perímetro urbano do Município.

(     ) Plano de Intervenção da Orla detalha e regulamenta o processo de uso e ocupação da
orla em sua posição marítima e terrestre.

(     ) O Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro Municipal integra informações
georreferenciadas do território municipal.

(     ) O Sistema de Monitoramento Ambiental Municipal é a estrutura operacional de coleta
continua de dados e informações para o acompanhamento de indicadores da qualidade
ambiental.

(      ) O Relatório de Qualidade Ambiental Municipal consolida periodicamente os resultados
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produzidos pelo monitoramento ambiental e avaliar o atingimento de metas que permitam o
aprimoramento da gestão.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

(A) V – V – V – V – F – V – V

(B) F – V – V – V – F – V – V

(C) V – V – V – V – V – V – V

(D) F – V – V – V – V – V – V

Questão 18) Com base na classificação de corpos de água feita pela Resolução CONAMA
n° 357/2005, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

(    )  Corpos de água da Classe 2 não podem ser usados para consumo humano sem
tratamento, mas podem irrigar hortaliças sem necessidade de tratamento. 

(     ) A classificação não diferencia águas salobras de águas salinas. 

(   )  Corpos  de  água  da  Classe  1  podem  ser  usados  para  consumo  humano  sem
necessidade de tratamento (é necessário apenas desinfecção). 

(    ) Águas da Classe Especial são a quelas que necessitam de tratamento avançado para
que se destinem a consumo humano. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo: 

(A) V – F – V – V

(B) F – V – V – F

(C) V – V – F – V

(D) F – F – F – V

Questão 19) Sobre o tratamento biológico de efluentes, é correto afirmar:

(A) Os sistemas de lodos ativados projetados para realizar o tratamento secundário são os
mais indicados nas regiões de clima quente.

(B)  A “oxidação  biológica”  é  um  processo  pelo  qual  os  microrganismos  decompõem  a
matéria orgânica contida no efluente, transformando substâncias simples em produtos finais
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complexos.

(C) Os flocos microbianos podem ser entendidos como microecossistemas, que apresentam
dinâmica populacional dependente das condições ambientais e nutricionais vigentes na fase
aquosa.

(D) O material constituinte dos biofilmes e dos flocos, presentes nos reatores biológicos,
difere muito em termos de composição bacteriana e apresenta variações em função das
condições do meio.

Questão 20)  Sobre o regime de proteção das Áreas de Preservação Permanente (APP),
previsto na Lei nº 12.651/2012:

I ) É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Permanente para
obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental.

II)  A vegetação  situada  em Área  de  Preservação  Permanente  deverá  ser  mantida  pelo
proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de
direito público ou privado.

III) É vedada em qualquer hipótese a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em
Área de Preservação Permanente.

Estão corretos os itens:

(A) Somente I.

(B) I e II.

(C) II e III.

(D) I, II e III.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 21) Quanto às particularidades da regência e as relações com verbos transitivos
diretos e indiretos, analise as seguintes sentenças:

I ) Comi e saboreei a fruta.

II) Comi e gostei da fruta.

III) Entrei na sala e dela sai.

IV) Li e refleti sobre o texto.

V) Amo meu pai e obedeço-lhe.

Estão corretos os itens:

(A) II e V.

(B) I, III e V.

(C) II e IV.

(D) I, III e IV.

Questão 22) Analise as seguintes sentenças e indique quais estão de acordo com as regras
de acentuação gráfica:

I ) Refiro-me à que está de azul.

II) Sua casa é igual a do Pedro.

III) Assisti àquele filme.

IV) Viajaremos à Roma antiga.

Estão corretos os itens:

(A) I e II.

(B) II e III.

(C) I, III e IV.

(D) II e IV.
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Questão 23) Das frases abaixo, quais estão corretas quanto à concordância nominal:

(A) Bastante funcionários ficaram bastante revoltados com a empresa.

(B) Preocupado, o operário e a esposa saíram para o trabalho.

(C) Ele estuda as línguas inglesa e a francesa.

(D) Anexas, seguem as fotocópias dos documentos solicitados.

Questão 24) “Os seus projetos são os _________elaborados, por isso garantem as verbas
_________ para sua execução e evitam ______ - entendidos.” Preencha os espaços com a
alternativa correta:

(A) melhor, suficientes, mau.

(B) melhor, suficientes, mau.

(C) mais bem, suficiente, mal.

(D) mais bem, suficientes, mal.

Questão 25) Assinale o item com a pontuação incorreta:

(A) Tudo era matéria às curiosidades de Capitu. Caso houve, porém, no qual não sei se
aprendeu ou ensinou, ou se fez ambas as coisas, como eu.

(B) Tudo era matéria às curiosidades de Capitu. Caso houve porém, no qual não sei, se
aprendeu ou ensinou, ou se fez ambas as coisas como eu.

(C) Tudo era matéria às curiosidades de Capitu. Caso houve, porém, no qual não sei se
aprendeu, ou ensinou, ou se fez ambas as coisas como eu.

(D) Todos estão incorretos.

Questão 26) Assinale a letra que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada:
A ___________ da greve era ________, mas o líder dos trabalhadores iria ___________ o
aumento mais uma vez.
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(A) deflagração – eminente – reivindicar.

(B) deflagração – iminente – reivindicar.

(C) defragração – iminente – reinvidicar.

(D) defragração – eminente – reinvindicar.

Questão 27) Em se tratando de particularidades da concordância do sujeito simples, analise
as seguintes sentenças e maque a correta:

I ) O bando de aves voou.

II) O bando de aves voaram.

III) 10% da população apresentaram a declaração de Imposto de Renda.

IV) 10% da população apresentou a declaração de Imposto de Renda.

V)  Alguns de nós farão o trabalho.

Estão corretos os itens:

(A) I e III.

(B) II e IV.

(C) II, IV e V.

(D) todas estão corretas.

O problema ecológico

Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, com certeza seus tripulantes

diriam  que  neste  planeta  não  habita  uma  civilização  inteligente,  tamanho  é  o  grau  de

destruição dos recursos naturais. Essas são palavras de um renomado cientista americano.

Apesar dos avanços obtidos, a humanidade ainda não descobriu os valores fundamentais

da existência. O que chamamos orgulhosamente de civilização nada mais é do que uma

agressão às coisas naturais.  A grosso modo, a tal  civilização significa a devastação das
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florestas, a poluição dos rios, o envenenamento das terras e a deterioração da qualidade do

ar. O que chamamos de progresso não passa de uma degradação deliberada e sistemática

que o homem vem promovendo há muito tempo, uma autêntica guerra contra a natureza.

Afrânio Primo. Jornal Madhva (adaptado).

Questão 28) Da maneira como o assunto é tratado no texto acima, é correto afirmar que o

meio ambiente está degradado porque:

(A) a destruição é inevitável.

(B) os recursos para mantê-lo não são suficientes.

(C) as guerras são o principal agente da destruição.

(D) a civilização o está destruindo.

Questão 29) Para o autor do texto, a humanidade:

(A) age contra sua própria existência.

(B) ouve as palavras do cientista.

(C) demonstra ser muito inteligente.

(D) valoriza a existência sadia.

Questão 30) “Se o homem cuidar da natureza _______ mais saúde”. A forma verbal que
completa corretamente a lacuna é:

(A) teve.

(B) terá.

(C) têm.

(D) tinha.
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