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CONCURSO PÚBLICO  

E d i t a l  0 2 / 2 0 1 5  

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ 
 

C A D E R N O  D E  P R O V A S  

CADERNO 

10 
EMPREGO PÚBLICO: 
 

 Engenheiro Ambiental 
 

PROVAS: 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

 RACIOCÍNIO LÓGICO 

 NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

 

Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram 
no verso desta capa. 
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INSTRUÇÕES GERAIS: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 40 (quarenta) questões obje-

tivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico, 5 de No-

ções de Informática e 15 de Conhecimentos Específicos. Confira-o. 

2. Esta prova terá a duração de, no mínimo, 1 (uma) hora e, no máximo, 4 

(quatro) horas, incluído o tempo destinado à transcrição de suas respos-

tas no gabarito oficial. 

3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua fo-

lha de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta. 

4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por 

erro do candidato. 

5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de 

respostas, devidamente preenchidos e assinados. 

6. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a 

mesma poderá ser destacada. 

7. Os gabaritos oficiais das Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão pu-

blicados no Quadro Oficial de Avisos da Prefeitura Municipal de Ipuã/SP 

em jornais de circulação local, e divulgados nos endereços eletrônicos 

www.ipua.sp.gov.br e www.fumarc.org.br, no dia 01 de março de 2016. 

8. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa 
prova. 

 

 

 
  

http://www.ipua.sp.gov.br/
http://www.fumarc.org.br/
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
INSTRUÇÃO: As questões de 01 e 02 referem-se ao texto a seguir. Leia-o com 

atenção antes de responder a elas. 

 

 
CHARGE O TEMPO 08/11 (08-11-2015) 
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QUESTÃO 01  

 

A respeito da temática da charge, avalie as afirmações a seguir: 

 

I. A charge critica as justificativas dadas por políticos sob acusação de cor-

rupção. 

II. A palavra “escondidinho” está sendo utilizada de forma ambígua. 

III. O verbo “alegar” coloca a responsabilidade do dito em Eduardo Cunha.  

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) I, II e III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

 

 

 

QUESTÃO 02  

 

Para compreensão da charge, o leitor precisa reconhecer alguns elementos im-

plícitos. O trecho que torna mais evidente essa necessidade é: 

 

(A) "[...] fruto da venda de carne moída!" 

(B) "Eduardo Cunha vai alegar [...]." 

(C) "Essa carne só serve para fazer escondidinho!!!" 

(D) "O dinheiro na conta da Suíça é fruto da venda de carne moída!." 
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder as questões 03 a 10. 

 

A mulher feia de cada um 

 

L. F. Veríssimo 

 

Estamos vivendo preâmbulo de golpe, em que causas se misturam, fronteira 

entre oportunismo político e moralismo exacerbado se dilui, e as definições são 

impossíveis. 

Para-choques de caminhão têm sempre o que dizer, e algumas das suas frases 

tornaram-se clássicas. Há declarações religiosas, num tom de catequese ressen-

tida (“Deus é maior do que você merece”). Há as frases que tratam das agruras 

do casamento (“Se casamento fosse coisa boa, não precisava de testemunha”) e 

das suas consequências indesejáveis (“Deus fez a mãe e o Diabo fez a sogra”). 

Algumas são sobre o sexo (“Bom é mulher carinhosa e embreagem macia”) e 

sobre as armadilhas do sexo (“Casamento que começa em motel termina em 

pensão”), outras são exemplos de sabedoria prática (“Devagar se vai ao longe... 

mas leva muito tempo”, “Cana dá pinga, pinga demais dá cana”, “Em terra de 

sapo mosquito não dá rasante” etc.) e outras apenas confessionais (“Devo tudo à 

minha mãe, mas estamos negociando”). 

A minha frase de para-choque preferida é “Se me virem abraçado com mulher 

feia, podem apartar que é briga”. Uma frase preconceituosa, é claro. Se você for 

examiná-la de perto — o que é sempre desaconselhável com qualquer piada — a 

frase é cruel. A mulher tem muitas maneiras de ser bonita sem, necessariamen-

te, ser vistosa. E há muitas razões para estar abraçado com uma mulher feia 

sem que seja briga. O importante na frase é o que a mulher feia significa para 

cada um. A mulher da frase, além de feia, é simbólica. Representa todos os mal-

entendidos que queremos evitar a nosso respeito. Ela é a causa que nunca abra-

çaríamos, embora pareça que sim. Por exemplo: se me virem participando de 

uma manifestação de rua de que também participe o Jair Bolsonaro ou similar, 

com faixas pedindo a volta da ditadura militar, podem ter certeza que, ou não sou 

eu ou entrei na manifestação errada. Os outros manifestantes podem não se 

incomodar com a companhia, e sua decisão é respeitável. Mas eu sei bem que 

mulher feia não quero do meu lado. 

Acho que todo mundo deveria se preocupar com a mulher feia que aparecerá na 

sua biografia, quando contarem a história destes tempos. Estamos vivendo um 
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preâmbulo de golpe, em que as causas se misturam, a fronteira entre o oportu-

nismo político e moralismo exacerbado se dilui, e as definições são impossíveis 

— pelo menos definições claras e precisas como as de um para-choque. Mas no 

futuro cada um terá de dizer se estava dançando ou brigando com mulher feia. 

http://oglobo.globo.com/opiniao/a-mulher-feia-de-cada-um-15916380 

 

 

QUESTÃO 03  

 

NÃO está de acordo com o texto a afirmativa: 

 

(A) A beleza da mulher não se resume a sua aparência física. 

(B) A expressão “Mulher feia” é sinônima de repúdio. 

(C) As frases de para-choque de caminhão são sempre preconceituosas. 

(D) No futuro, teremos que dizer a qual ideologia política identificamo-nos. 

 

 

QUESTÃO 04  

 

No trecho  

 

“Acho que todo mundo deveria se preocupar com a mulher feia que aparecerá na 

sua biografia, quando contarem a história destes tempos”. 

 

A expressão “destes tempos” refere-se 

 

(A) ao século XX. 

(B) ao tempo da narrativa. 

(C) aos anos do golpe. 

(D) aos anos de crise política. 

 

 

 

 

 

http://oglobo.globo.com/opiniao/a-mulher-feia-de-cada-um-15916380
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QUESTÃO 05  

 

Assinale o período em que ocorre a mesma relação de sentido existente em [...] 

quando contarem a história destes tempos: 

 

(A) E quando finjo que esqueço eu não esqueci nada. (Quem de nós dois, Ana 

Carolina) 

(B) Meu coração, embora finja fazer mil viagens, fica batendo parado na mes-

ma estação. (Naquela estação, Adriana Calcanhoto) 

(C) No momento em que a gente se encontrou, no segundo instante, vi que 

era você. (Os anjos cantam, Jorge e Mateus) 

(D) Tudo vale a pena se a alma não é pequena. (F. Pessoa) 

 

QUESTÃO 06  

 

 

“Se me virem abraçado com mulher feia, podem apartar que é briga”. 

 

Sobre as aspas na passagem anterior, é correto o que se afirma em: 

 

I. Enfatizam a reprodução literal de outra fala.  

II. Evidenciam um conceito. 

III. Realçam expressões irônicas. 

 

A respeito dessas afirmativas, assinale a opção CORRETA: 

 

(A) I. 

(B) I e II. 

(C) II e III. 

(D) I, II e III. 
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QUESTÃO 07  

 

Se você for examiná-la de perto — o que é sempre desaconselhável com qual-

quer piada — a frase é cruel. 

 

Sobre o uso do travessão no período, pode-se afirmar: 

 

I. Desempenha a mesma função que a vírgula. 

II. Isola a frase “o que é sempre desaconselhável com qualquer piada”, 

dando-lhe um valor enfático. 

III. Pode ser substituído por parênteses. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) I e II. 

(B) I e III. 

(C) II e III. 

(D) I, II e III. 

 

 

 

QUESTÃO 08  

 

A grafia da palavra para-choques NÃO está de acordo com a mesma regra que 

justifica a grafia de: 

 

(A) para-quedista. 

(B) para-raios. 

(C) para-sol. 

(D) para-vento. 
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QUESTÃO 09  

 

“Estamos vivendo preâmbulo de golpe, em que causas se misturam, fronteira 

entre oportunismo político e moralismo exacerbado se dilui, e as definições são 

impossíveis.” 

 

Sem perder o sentido da frase, pode-se substituir a palavra preâmbulo por: 

 

(A) Pré-adesão. 

(B) Prefácio. 

(C) Preeminência. 

(D) Pré-estreia. 

 

 

QUESTÃO 10  

 

As orações subordinadas adjetivas são introduzidas pelo pronome relativo que. 

NÃO é exemplo desse pronome: 

 

(A) Representa todos os mal-entendidos que queremos evitar a nosso respei-

to. 

(B) Mas eu sei bem que mulher feia não quero do meu lado. 

(C) Há as frases que tratam das agruras do casamento. 

(D) Ela é a causa que nunca abraçaríamos [...]. 
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PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 11  

 
A negação da proposição “se hoje é dia santo, então amanhã não choverá” é a 

proposição: 

 

(A) Hoje é dia santo e amanhã choverá. 

(B) Hoje é dia santo ou amanhã choverá. 

(C) Hoje não é dia santo e amanhã não choverá. 

(D) Hoje não é dia santo ou amanhã choverá. 

 

QUESTÃO 12  

 

No universo dos números naturais, consideram-se duas propriedades p e q: 

p: n é um número natural múltiplo de 5 e q: n é um número natural divisível por 5. 

Nessas condições, é CORRETO afirmar que a relação de implicação lógica entre 

as propriedades p e q é: 

 

(A) ~ p ⇒ q 

(B) ~ q ⇒ p 

(C) p ⇒ q 

(D) p⇔q 

 

QUESTÃO 13  

 

Três produtos A, B e C custam juntos, R$ 28,40. Se o preço de A é 30% maior 

que o preço de B e o preço de B é 20% menor que o preço de C, então é COR-

RETO afirmar que os preços dos produtos A e C são, respectivamente, iguais a: 

 

(A) R$ 8,00 e R$ 10,00 

(B) R$ 10,40 e R$ 10,00 

(C) R$ 10,40 e R$ 8,40 

(D) R$ 17,60 e R$ 8,40 
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QUESTÃO 14  

 

Uma barra de ferro foi aquecida até a temperatura de 30
0
C e, em seguida, foi 

resfriada atingindo a temperatura de – 6
0
C seis minutos após o início do resfria-

mento, conforme representa o gráfico a seguir. Nessas condições, é CORRETO 

afirmar que o tempo, em minutos, necessário para que a temperatura da barra 

registre 0
0
C é : 

 

 
 

(A) 5 

(B) 6 

(C) 8 

(D) 10 
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QUESTÃO 15  

 

Numa proporção, a diferença do primeiro para o segundo termo é 13 e a diferen-

ça do terceiro para quarto termo é 6. Se a soma dos três últimos termos é 56, é 

CORRETO afirmar que a razão dessa proporção é igual a:  

 

(A) 
3

2
 

(B) 
2

3
 

(C) 
2

5
 

(D) 
3

5
 

 

 

QUESTÃO 16  

 

A figura a seguir obedece ao critério lógico: “O número de cada retângulo é sem-

pre a soma dos números escritos nos dois retângulos em que esse retângulo se 

apoia”. Nessas condições, é CORRETO afirmar que o valor de X é:  

 

       
(A) 10 

(B) 8 

(C) - 27 

(D) - 35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

57 

 38 

29  

 12  

X  3  
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QUESTÃO 17  

 

Em um treino de basquete, um jogador ganha 5 pontos por cesta que acerta e 

perde 3 pontos por cesta que erra. Se, em 10 tentativas, o jogador obteve 26 

pontos, então é CORRETO afirmar que o número total de cestas que esse joga-

dor acertou é igual a 

 

(A) 3 

(B) 4 

(C) 6 

(D) 7 

 

 

QUESTÃO 18  

 

Se o produto das diagonais de um quadrado é igual a 14 cm
2
, então é COR-

RETO afirmar que a área desse quadrado, em cm
2
, é igual a: 

 

(A) 28 

(B) 7 

(C) 14 

(D) 49 

 

 

QUESTÃO 19  

 

Os três primeiros termos de uma Progressão Aritmética são expressos por          

x -1, x +5 e 4x - 4. Nessas condições, é CORRETO afirmar que a soma do quarto 

com o quinto termo dessa progressão corresponde a:  

 

(A) 47 

(B) 32 

(C) 50 

(D) 40 
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QUESTÃO 20  

 

O número de indivíduos em uma cultura de bactérias cresce em função do tempo 

e é dado por 𝑃( 𝑡 )  =  𝐵 20,4 𝑡 onde t representa o tempo de observação medi-

do em horas, 𝐵 é uma constante real e 𝑃 representa a quantidade de indivíduos. 

Se no instante t = 0 o número de indivíduos era 50.000, então é CORRETO afir-

mar que o valor da constante 𝐵 e quantidade de indivíduos após dez horas de 

observação são, respectivamente, iguais a: 

 

(A) 8 x 10
4
 e 5 x 10

5
 

(B) 16 x 10
4
 e 5 x 10

5
 

(C) 5 x 10
4
 e 8 x 10

5
 

(D) 5 x 10
4
 e 16 x 10

5
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 21  

 

No Microsoft Outlook, versão português do Office 2010, é possível programar o 

horário de entrega de uma mensagem. Após o usuário clicar no botão “Enviar”, 

até o horário da entrega, a mensagem ficará armazenada na pasta: 

 

(A) Caixa de saída. 

(B) Mensagens enviadas. 

(C) Mensagens programadas.  

(D) Rascunhos. 

 

 

QUESTÃO 22  

 

Tecla de atalho do Microsoft Excel, versão português do Office 2010, que exibe a 

soma das células selecionadas diretamente após essas células (AutoSoma): 

 

(A) Alt+= 

(B) Alt+S 

(C) Alt+T 

(D) Ctrl+= 

 

QUESTÃO 23  

 

Tecla de atalho que aplica a opção de alinhamento “Justificar” ao parágrafo no 

Microsoft Word, versão português do Office 2010: 

 

(A) Alt+J 

(B) Ctrl+J. 

(C) Ctrl+P+J 

(D) Ctrl+Shift+E 
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QUESTÃO 24  

 

Analise as seguintes afirmativas sobre as opções disponíveis no grupo “Fonte” 

da guia “Página Inicial” do Microsoft Word, versão português do Office 2010: 

 

I –  Permite diminuir o tamanho da fonte. 

II –  Permite configurar a opção subscrito. 

III –  Permite limpar toda a formatação do texto selecionado. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) III, apenas.  

 

 

QUESTÃO 25  

 

São opções de configuração presentes na categoria “Sistema e Segurança” do 

“Painel de Controle” do Microsoft Windows 7, versão português, EXCETO: 

 

(A) Central de Ações. 

(B) Firewall do Windows. 

(C) Opções da Internet. 

(D) Windows Update. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 26  

 

O instrumento de ordenamento e organização territorial das atividades públicas e 

privadas que possam degradar o meio ambiente é chamado de: 

 

(A) Bacia Hidrográfica. 

(B) Licenciamento Ambiental. 

(C) Padrão Ambiental. 

(D) Zoneamento Ambiental. 

 

 

 

 

QUESTÃO 27  

 

Considerando o recente caso de emergência ambiental em Mariana-MG, verifica-

se a importância da gestão ambiental na preparação de um Plano de Ação de 

Emergência, que deve conter os seguintes elementos, EXCETO: 

 

(A) Desenvolver programas de educação ambiental. 

(B) Desenvolver sistemas de alarme e de evacuação de populações atingidas. 

(C) Organizar exercícios de simulação de desastres que testem os 

mecanismos de respostas. 

(D) Organizar grupos de financiamento para auxílio aos atingidos e 

desabrigados. 
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QUESTÃO 28  

 

Considerando a definição de termos associados ao meio ambiente e impactos 

ambientais, identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas: 

 

(  ) Poluição é a introdução no meio ambiente de qualquer forma de matéria ou 

energia que possa afetar negativamente o homem ou outros organismos. 

(  ) Degradação ambiental é qualquer alteração adversa dos processos, das fun-

ções ou dos componentes ambientais, ou alteração adversa da qualidade ambi-

ental. 

(  ) Avaliação de Impacto Ambiental é a descrição das condições ambientais exis-

tentes em determinada área, no momento avaliado. 

(  ) Diagnóstico Ambiental descreve as medidas ambientais que serão tomadas 

para redução dos impactos ambientais, em um determinado empreendimento. 

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 

(A) V, V, F, F. 

(B) V, F, V, F. 

(C) F, F, V, V. 

(D) F, V, F, V. 

 

QUESTÃO 29  

 

Como alguns impactos ambientais não podem ser evitados, tomam-se medidas 

para compensar os danos. São considerados princípios que norteiam a 

compensação ambiental, EXCETO: 

 

(A) Preferência por medidas compensatórias que representem a reposição ou 

substituição das funções ou dos componentes ambientais afetados. 

(B) Preferência por medidas que possam ser implementadas em área contígua 

à área afetada ou, alternativamente, na mesma bacia hidrográfica. 

(C) Proporcionalidade entre o dano causado e a compensação exigida, que 

deve ser, no mínimo, equivalente. 

(D) Reposição das espécies vegetais afetadas e coleta, retirada e 

transferência das espécies animais presentes na área do empreendimento. 
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QUESTÃO 30  

 

Num caso de acidente socioambiental, como o que afetou a bacia do Rio Doce, 

em Minas Gerais, são técnicas estruturais para acelerar os processos naturais de 

recuperação do rio, EXCETO: 

 

(A) Colocação de defletores, passagens e grades de peixes. 

(B) Construção de bacias de sedimentação. 

(C) Decantação e Floculação dos sedimentos. 

(D) Represamento e descanalização. 

 

 

 

QUESTÃO 31  

 

Considerando os conceitos aplicados aos Impactos e Riscos Ambientais, 

identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas: 

 

(  ) O efeito de um impacto pode ser positivo ou negativo, enquanto o risco é 

sempre negativo, adverso. 

(  ) Em um empreendimento ambientalmente licenciado, o risco ambiental deve 

ser eliminado. 

(  ) Risco é definido como a medida da probabilidade e da severidade de efeitos 

adversos. 

(  ) A maneira de expressar o risco, matematicamente, se dá por intermédio da 

soma dos impactos sobre a soma das medidas mitigadoras. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 

(A) V, V, F, F 

(B) V, F, V, F 

(C) F, V, V, V 

(D) F, V, F, F. 
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QUESTÃO 32  

 

Mais difíceis de estimar, os impactos ambientais indiretos são: 

 

(A) As alterações que sofre um atributo ou elemento ambiental, devido à ação 

direta da natureza ou do homem sobre esse atributo. 

(B) As consequências de um impacto direto. 

(C) O meio ambiente futuro modificado, resultante de uma dada interferência. 

(D) Os efeitos cumulativos de um dano ambiental. 

 

QUESTÃO 33  

 

Um Estudo de Impacto Ambiental EIA tem como objetivos, EXCETO: 

 

(A) Apresentar à sociedade, em uma linguagem e forma simples, os principais 

riscos ambientais de um empreendimento. 

(B) Identificar e descrever os impactos positivos e negativos oriundos dos 

projetos. 

(C) Propiciar subsídios para uma tomada de decisão. 

(D) Sugerir medidas de proteção ambiental ou outros planos de gestão 

ambiental. 

 

QUESTÃO 34  

 

Os artrópodos são a maioria dos animais conhecidos e seus grupos de maior 

importância sanitária são os insetos e aracnídeos. No que se refere à saúde 

pública e estes grupos, são afirmativas corretas, EXCETO: 

 

(A) A maior importância é dada aos vetores, isto é, aos que são capazes de 

transmitir agentes infecciosos. 

(B) Em áreas endêmicas, torna-se necessário reduzir a incidência de doenças, 

colocando-as sob controle. 

(C) O combate a esses grupos de artrópodos visa prevenir a transmissão de 

doenças a eles relacionadas. 

(D) Os artrópodos são os próprios agentes infecciosos e, por isso, devem ser 

controlados. 
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QUESTÃO 35  

 

Em nossas atividades diárias, todos convivemos com poluentes, seja respirando, 

bebendo água, consumindo alimentos ou entrando em contato com solos e 

poeiras. Esse contato, chamado de “exposição ambiental”, pode ser definido 

como: 

 

(A) A absorção de elementos sólidos, líquidos ou gasosos pelo corpo humano. 

(B) A concentração do poluente no ambiente associada ao tempo de contato 

com o corpo humano. 

(C) O contato entre a fronteira externa do corpo humano (pele, nariz e 

garganta) e um poluente ou uma mistura deles. 

(D) O tempo de contato entre um poluente ou a associação de poluentes e 

uma parte de nosso corpo. 

 

QUESTÃO 36  

 

Considerando a saúde pública e o saneamento ambiental, assinale a alternativa 

INCORRETA em relação aos primeiros fatores emergenciais durante a 

ocorrência de enchentes: 

 

(A) A restauração dos meios de acesso. 

(B) O abastecimento de água potável. 

(C) O alojamento das populações atingidas. 

(D) O manejo adequado das águas residuárias e dos resíduos sólidos. 

 

QUESTÃO 37  

 

A Química Ambiental surgiu da necessidade do homem em compreender os 

processos químicos que ocorrem na natureza, podendo-se afirmar que hoje, em 

dia, 

 

(A) agregou-se com a biologia ambiental, formando o estudo da ecologia. 

(B) é considerada uma ciência interdisciplinar. 

(C) é de importância menor que a biologia e a engenharia, em relação ao meio 

ambiente. 

(D) está superada pela evolução da química clássica. 
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QUESTÃO 38  

 

O Oxigênio na atmosfera terrestre, entre 20 e 30 km de altitude, sob ação da 

radiação solar, transforma-se em: 

 

(A) Chuva.  

(B) Ozônio. 

(C) Gás inerte. 

(D) Gás Carbônico. 

 

QUESTÃO 39  

 

A Educação Ambiental é um processo de educação política, de formar atitudes 

que predisponham à ação, sendo INCORRETO afirmar que é 

 

(A) a transferência de conhecimento e de conteúdo de técnicas de controle de 

poluição. 

(B) um conjunto de ideias contrárias às ideias prevalentes no sistema social 

atual. 

(C) um preparo de exercício de cidadania. 

(D) um processo de mudança de formação de valores. 

 

QUESTÃO 40  

 

Entre os principais processos poluidores da água, o acúmulo de substâncias 

minerais ou orgânicas em um corpo d’água, que provoca a redução da 

profundidade e do volume útil, é chamado de: 

 

(A) Eutrofização. 

(B) Erosão. 

(C) Assoreamento. 

(D) Aluvião. 
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