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1. Assinale a alternativa em que NÃO haja erros 
ortográficos: 

a) O Deus da parecença / que nos costura em igualdade 
/ que nos papel-carboniza / em sentimento / que nos 
pluraliza / que nos banaliza / por baixo e por dentro, / 
foi este Deus que deu / destino a meus versos[...] 
(Elisa Lucinda) 

b) Ah! Arrancar às carnes lasseradas / seu mísero 
segredo de consciência! / [...]E quem vestiu de monja 
a andorinha, / [...]quem cinzelou estrelas no jasmim? 
(Florbela Espanca) 

c) Prefiro os que me criticam, porque me corrijem, aos 
que me adulam, porque me corrompem. (Santo 
Agostinho) 

d) As papoulas sangrentas, censuais... / Andam asas no 
ar; e raparigas, / Flores desabroxadas em canteiros, 
/ Mostram por entre o ouro das espigas / Os perfis 
delicados e trigueiros[...] (Florbela Espanca) 

 
2. Assinale a alternativa que se aplica sobre o verbo arguir, 

de acordo com as regras de acentuação, na oração: 
“Não arguo contra a escolha da mesa diretora, porque 
os indivíduos escolhidos são idôneos”: 

a) Arguir deve levar acento agudo nessa conjugação, 
pois é um verbo regular, seguindo as regras de um 
verbo regular. 

b) O verbo arguir, assim como os verbos apaniguar e 
obliquar, têm as formas rizotônicas (cuja sílaba tônica 
recai no radical) com o u do radical tônico com acento 
agudo. 

c) O verbo arguir tem acento, assim como delinquir, 
ambos têm a forma rizotônica a e i do radical com 
acento agudo. 

d) O verbo arguir, na oração, não leva acento agudo na 
vogal tônica u nas formas rizotônicas (aquelas cuja 
sílaba tônica está no radical). 

 
3. Assinale a alternativa que apresenta a concordância 

nominal INCORRETA: 

a) Os aspectos culturais greco-latinos que nos 
apresentaram foram muito elucidativos. 

b) O diretor enviou, inclusa na correspondência, a errata 
da ata da reunião. 

c) Após a brincadeira com seus primos, Élida decidiu 
que estava quites. 

d) Eles queriam que pensassem que estavam 
distraídos, mas, na realidade, estavam bem alerta! 

 
4. Leia as assertivas a seguir: 

I. Ela ameaçou com denunciá-lo, caso ele 
continuasse a assediá-la. 

II. Aquela gente carecia de cuidados básicos de 
higiene e saúde. 

III. Ele sempre se sai da sua e acaba não sendo punido 
por suas calúnias. 

IV. Os pais ansiavam em vê-la recebendo seu diploma, 
afinal! 

Assinale a alternativa que se aplica quanto à regência 
dos verbos acima: 

a) Apenas assertivas I, II e III estão incorretas. 
b) Apenas assertivas I e IV estão incorretas. 
c) Apenas assertivas III e IV estão incorretas. 
d) Apenas assertivas II e III estão incorretas. 

 
 

5. Assinale a alternativa em que haja um ou mais erros de 
ortografia ou conjugação, concordância ou regência 
nominal ou verbal dentro do contexto dos períodos 
abaixo: (trechos extraídos de Casa de Pensão, do escritor naturalista 
brasileiro, Aluísio Azevedo, 1884) 

a) Apesar de inteligente e de brasileiro, Campos nunca 
logrou espantar de sua casa o ar triste que a 
ensombrecia. À mesa, quando raramente se 
palestrava, era sempre com muita reserva; não havia 
risadas expansivas, nem livres exclamações de 
alegria. Os hóspedes, pobre gente de província, 
faziam uma cerimônia espessa; o guarda-livros 
poucas vezes arriscavam a sua anedota e só se 
determinavam a isso tendo de antemão escolhido um 
assunto discreto e conveniente. 

b) Todos os pequenos da aula tinham birra ao Pires, 
homem grosseiro, bruto, nele enxergavam o 
carrasco, o tirano, o inimigo e não o mestre; mas visto 
que qualquer manifestação de antipatia redundava 
fatalmente em castigo [...] as pobres crianças iam-se 
habituando [...] ao servilismo e à mentira. Os pais 
ignorantes, viciados pelos costumes bárbaros do 
Brasil, atrofiados pelo hábito de lidar com escravos, 
entendiam que aquele animal era o único professor 
capaz de “endireitar os filhos”. 

c) E, puxando a cadeira para mais perto de Amâncio, 
falou-lhe em voz baixa. Que no Rio de Janeiro era 
preciso terem um amigo sincero, que não “primasse 
nos menus”, mas que fosse capaz, que tivesse 
imputabilidade moral! – Amâncio estava defronte de 
duas estradas; uma que conduzia à verdadeira 
felicidade, e outra que conduzia à desordem, ao vício 
e à completa desmoralização! Que não se deixe 
levarem pelos pândegos!... E olhava à esconsa os 
dois outros companheiros. Aquilo eram gente sem 
nada a perderem!... Amâncio, enfim, que aparecesse 
no domingo e teriam ocasião de falar mais de espaço. 
Não deixasse de ir: haviam muito o que dizer e 
conversar.  

d) Oh! ele agora pensava em Ângela com muito mais 
ternura; nela resumia toda a família e tudo o que 
houvesse de bom no seu passado. Só com a 
ausência pôde avaliar o muito que a respeitava e o 
muito que a estremecia. Ele, que não chorara ao 
despedir-se da mãe; Ele, que algumas vezes chegou 
até a aborrecer-se de seus desvelos e da insistência 
de seus carinhos – agora não a podia ter na memória, 
sem ficar com o coração opresso e os olhos 
relentados de pranto. 

 
6. Leia as assertivas abaixo: 

I. Atribuíram os problemas sociais a má distribuição de 
renda. 

II. A exposição contava com diversos quadros à óleo de 
grandes pintores internacionais. 

III. Elizabete referiu-se àquilo que sua irmã lhe tinha dito 
anteriormente. 

IV. A pessoa a que você se dirigiu é minha chefa. 
V. Na conversa, se referiam a menina sobre o balanço, 

não a que estava a meu lado. 
Assinale a alternativa que se aplica, de acordo com as 
regras de uso da crase: 

a) Apenas as assertivas II, III e V estão corretas. 
b) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
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7. A implantação de uma política de compliance é essencial 
para empresas que prezam pela eficiência e buscam 
perenizar e aumentar os seus lucros, pois a 
transparência, a ética e a confiança são condições 
legais, e não apenas itens de ostentação. Tal exigência 
foi criada pelo próprio mercado, porquanto atualmente é 
inimaginável que uma empresa de grande porte (ou que 
pretenda atingir essa condição) atue sem a adoção dos 
princípios de governança corporativa e de uma política 
de compliance, principalmente após a Revolução 
Tecnológica e o fortalecimento de uma massa de 
consumidores críticos, que adquirem condutas e valores, 
e não mais somente produtos e serviços. (Ribeiro, M.C.P.; 
Diniz, P.D.F. (2015). Disponível em https://www12.senado.leg.br/ril/ 
edicoes/52/205/ril_v52_n205_p87.pdf. Acesso em 10 set 2019.) 
De acordo com o texto, assinale a alternativa que NÃO 
se aplica, quanto ao texto acima: 

a) O mercado hoje em dia exige que as empresas atuem 
dentro da legalidade. 

b) Não se trata de bazófia a atenção às normas éticas e 
legais dentro do funcionamento de uma empresa. 

c) Uma empresa, para desenvolver-se nos dias de hoje, 
deve primar não apenas pela atenção a produtos e 
serviços, mas pela atenção à conduta. 

d) A lei anticorrupção, sancionada em 2013, regula a 
conduta e os valores éticos a serem seguidos para 
uma gestão eficiente, dentro da legalidade. 

 
8. Analisando-se as estruturas de incentivo elencadas no 

decorrer deste artigo, infere-se que a conduta ética no 
âmbito empresarial, tanto interno quanto externo, pode 
ser estimulada por meio da cooperação e/ou da 
imposição, revelando-se a primeira mais eficiente, visto 
que evidencia a alteração de mentalidade dos atores 
abrangidos e está desvinculada de uma análise formal 
normativa e de todas as possibilidades de sua 
relativização (por ter sido imposta e não 
absorvida).(Ribeiro, M.C.P.; Diniz, P.D.F. (2015). Disponível em 
https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/205/ril_v52_n205_p87.pdf. 
Acesso em 10 set 2019.) 

I. Numa empresa, a melhor forma de estimular a atitude 
ética é através da cooperação entre os envolvidos. 

II. No setor público, assim como na atividade 
empresarial, a normatização da conduta ética é 
essencial para estimular mudança de mentalidade. 

III. A normatização da conduta ética acaba por 
possibilitar a relativização das ações. 

IV. A não normatização da atitude ética dentro de uma 
empresa, ou seja, a desvinculação da imposição, tem 
mais possibilidade de sucesso. 

De acordo com o texto, assinale a alternativa que se 
aplica quanto às assertivas acima: 

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 

 
9. Assinale a alternativa que se aplica, de acordo com as 

regras de uso da crase: 

a) Estiveram em reunião de 9 à 17h, sem intervalo nem 
para o almoço! 

b) Os cursos de yoga serão oferecidos de março à junho 
do próximo ano. 

c) A partir de R$50,00 de compras não cobramos taxa 
de entrega. 

d) Além disso, levamos encomenda à domicílio. 

10. A cooperação no âmbito interno da empresa pode ser 
obtida por meio do abrandamento dos conflitos e da 
majoração da importância da perspectiva de futuro, pela 
valorização dos empregados – existência de um plano 
de cargos e salários objetivo e automático, que 
possibilite visualizar a carreira no futuro. Já a 
cooperação no âmbito externo pode ser alcançada com 
a realização de contratos de longo prazo, com o 
incremento da relação de confiança entre as partes, com 
a manutenção da interação constante com os demais 
atores envolvidos, bem como pelo investimento na 
credibilidade da marca. Para alcançar tal intento, a 
implantação da política de compliance é uma ferramenta 
poderosa, principalmente se obtida a partir da 
cooperação, pois estimula naturalmente um ambiente 
com transparência, ética e confiança, auxiliando no 
desenvolvimento pleno da empresa e da sociedade. 
(Ribeiro, M.C.P.; Diniz, P.D.F. (2015). Disponível em 
https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/205/ril_v52_n205_p87.pdf. 
Acesso em 10 set 2019.) 
I. O abrandamento dos conflitos e a valorização dos 

empregados são um exemplo de atitude ética 
impulsionada pelas normas de conduta de uma 
empresa. 

II. Em uma empresa, é essencial a implantação de 
compliance, principalmente quando respaldada pelas 
normas de conduta ética da empresa, que organiza 
as relações de forma segura e sem ambiguidades. 

III. A valorização dos empregados e a realização de 
trabalhos que garantam a confiabilidade e a 
segurança da marca são exemplos de ações de 
cooperação. 

De acordo com o texto, assinale a alternativa que se 
aplica: 

a) Apenas a assertiva I está correta. 
b) Apenas a assertiva III está correta. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
11. Assinale a alternativa em que há palavra grafada de 

forma INCORRETA:  

a) Ele falou cerca de 50 minutos sem pausar. 
b) O jogador alemão acabou dando o cheque-mate no 

jogador russo, ganhando a competição. 
c) Cito os melhores autores, quando quero apresentar 

meu ponto de vista. 
d) Acima de tudo, gostaria de pedir que todos se 

comprometam com as mudanças. 
 
12. Leia as assertivas a seguir: 

I. João estava deitado em sua caminha. Sua avó já não 
caminha, está em cadeira de rodas. 

II. Dentro da loja, apreçaram os produtos. De qualquer 
forma, não poderiam apressar os clientes. 

III. Perdemos o apoio de nosso mais poderoso aliado. 
No entanto, apoio os que ficaram ao nosso lado. 

Assinale a alternativa que se aplica quanto às palavras 
sublinhadas: 

a) I – homófonos homográficos; II – homófonos 
heterofônicos; III – homógrafos heterográficos. 

b) I – parônimos; II – homônimos perfeitos; III – 
homógrafos heterofônicos. 

c) I – homófonos homográficos; II – homófonos 
heterográficos; III – homógrafos heterofônicos. 

d) I – homófonos homográficos; II – parônimos; III – 
parônimos. 
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13. Leia o texto abaixo: 

A cômodo ele começou, nesse dia, nessa hora; não 
esbarrou mais. Achou de ir ver o lugar da cova, e as 
armas e trens que Medeiros Vaz (1), essas determinou 
que, o morto não tendo parentes, então para os 
melhores mais chegados como lembrança ficassem: as 
carabinas e revólveres, a automática de rompida e 
ronco, punhal, facão, o capote, o cantil revestido, as 
capangas e (2), as (3) de trespassar. Alguém disse que 
o cavalo grande, murzelo-mancho, devia de ficar sendo 
dele mesmo. Não quis. Chamou Marcelino Pampa, a ele 
fez donativo grave: - Este animal é vosso, Marcelino, 
merecido. Porque eu ainda estou para ver outro com 
igual (4) e caráter!” Apertou a mão dele, num toques. 
Marcelino Pampa dobrou de ar, (5). Desse fato em 
diante, era capaz de se morrer, por Zé Bebelo. Mas, para 
si mesmo, Zé Bebelo guardou somente o pelego 
berbezim, de forrar sela, e um bentinho milagroso, em 
três baetas confeccionado. 
(Rosa, J.G. Grande Sertão: Veredas (vol. II). Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1994 [1956], p. 121-122) 

Assinale a alternativa que contenha a grafia correta das 
palavras numeradas: 

a) (1) deichava – (2) alforges – (3) cartucheiras – (4) sizo 
– (5) perturbado. 

b) (1) deixava – (2) alforjes – (3) cartuxeiras – (4) sizo – 
(5) pertubado. 

c) (1) deixava – (2) alforjes – (3) cartucheiras – (4) siso 
– (5) perturbado. 

d) (1) deixava – (2) alforges – (3) cartucheiras – (4) siso 
– (5) perturbado. 

 
14. Leia novamente o texto da questão 13 e as assertivas 

abaixo: 

I. Guardando para si alguns apetrechos que foram 
deixados pelo finado Zé Bebelo, Marcelino Vaz abriu 
mão da propriedade do alazão. 

II. O animal mencionado é um cavalo que pertenceu ao 
falecido Medeiros Vaz, e que foi dado por Zé Bebelo 
a Marcelino Pampa. 

III. Apesar de alguém dizer que o cavalo era seu, Zé 
Bebelo abriu mão do animal em prol de outra pessoa, 
guardando para si apenas alguns apetrechos. 

IV. O falecido não tinha parentes e, por isso, seus bens 
foram distribuídos entre outras pessoas. 

Assinale a alternativa que se aplica: 

a) Apenas as assertivas III e IV estão incorretas. 
b) Apenas as assertivas I e IV estão incorretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão incorretas. 
d) Apenas a assertiva I está incorreta. 

 
15. Leia novamente o texto da questão 13 e assinale a 

alternativa que contenha a significação das seguintes 
palavras no contexto: cova – trem – capanga – cantil – 
pelego 

a) túmulo – traste – bolsa – recipiente – pele 
b) buraco – meio de transporte – jagunço – frasco – 

bajulador 
c) elevação – traste – albornoz – garrafa – adulão 
d) sepultura – coisa – sacola – albornoz – lisonjeador 

 
 
 
 

16. Assinale a alternativa correta em relação à concordância 
nominal:  

a) Mais de 20 pessoas desapareceu durante a 
passagem do furacão. 

b) Ela ficou meia chateada com a amiga porque não a 
chamou para sair. 

c) Os milhares de pessoas que estiveram no evento 
usaram transporte coletivo. 

d) Todos queriam que o almoço começasse meio-dia e 
meio. 

 

17. Um veículo percorre em 6 horas uma certa distância a 
velocidade média de 100 km/h. Quanto tempo seria 
necessário para percorrer essa mesma distância se a 
velocidade média fosse reduzida em 25 km/h? 

a) 10 horas. 
b) 4,5 horas. 
c) 8 horas. 
d) 12 horas. 

 

18. Qual é a taxa de juros equivalente anual correspondente 
a taxa de juros de 2% ao mês capitalizado 
mensalmente? Adote juros compostos. 

a) 25,67% ao ano. 
b) 24,56% ao ano. 
c) 26,82% ao ano. 
d) 24 % ao ano. 

 

19. Um capital de $ 2.000,00 aplicado por dois meses no 
regime dos juros compostos a taxa de 3% ao mês, 
resultará no montante de: 

a) $ 2.232,50 
b) $ 2.120,00 
c) $ 2.173,90 
d) $ 2.121,80 

 

20. Um estádio de futebol apresenta 9000 torcedores 
presentes em um jogo. Se a razão entre torcedores do 
time A e do time B foi de 7/5, determine o número de 
torcedores do time A. 

a) 3750 
b) 5250 
c) 6285 
d) 4640 

 

21. O comando CTRL+Z, CTRL+C e CTRL+V no Microsoft 
Word, tem originalmente e respectivamente a função de: 

a) Desfazer a última ação, copiar e colar. 
b) Adicionar um novo parágrafo, colar e visualizar. 
c) Excluir a linha toda, copiar e colar. 
d) Selecionar o texto todo, copiar e visualizar. 

 

22. Sobre o Windows, é INCORRETO afirmar: 

a) É um sistema operacional que deve ser comprado. 
Possui uma licença de uso para poder utilizar 
legalmente para fins comerciais. 

b) O seu código fonte está disponível sob a licença 
GPL para que qualquer pessoa o possa utilizar, 
estudar, modificar e distribuir livremente de acordo 
com os termos da licença. 

c) As pastas têm a função de organizar arquivos e 
subpastas. 

d) Quando se abre programas ou pastas, eles são 
exibidos sobre a área de trabalho. Nela também é 
possível colocar itens para facilitar o acesso. 
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23. A respeito da INTRANET, é INCORRETO afirmar: 

a) Pode ser um risco de segurança de informação, caso 
o seu desenvolvimento não seja adequado. 

b) Possibilita maior e melhor comunicação dentro da 
empresa. 

c) Tem como um dos objetivos, partilhar informação que 
seja pertinente à organização e seus colaboradores. 

d) Uma Intranet de uma organização nunca estará 
conectada à Internet. 
 

24. Em um cliente de e-mail, o endereço do destinatário que 
irá receber a cópia de uma mensagem e não consegue 
ver o endereço de quem mais recebeu a cópia, é 
preenchido no campo: 

a) Assunto 
b) Para 
c) Cc 
d) Cco 

 
25. As cópias de segurança (backup) são imprescindíveis 

nas organizações e elas podem ser armazenadas de 
diversas formas. O tipo de backup que copia todas as 
alterações realizadas desde o último backup completo, 
independente do número de backups, é chamado de: 

a) Backup cumulativo. 
b) Backup incremental. 
c) Backup diferencial. 
d) Backup híbrido. 

 
26. O Microsoft Excel pode mostrar ##### em células 

quando: 

a) Uma fórmula não consegue encontrar um valor de 
referência. 

b) Uma coluna não é larga o suficiente para mostrar todo 
o conteúdo da célula. 

c) Um erro de digitação no nome da fórmula. 
d) Células que foram referenciadas por fórmulas são 

excluídas ou coladas. 
 
27. Com relação à aplicação dos recursos oriundos do 

Fundo Partidário assinale a alternativa correta: 

a) Não e permitido o pagamento de despesas com 
alimentação. 

b) Na manutenção das residências dos membros do 
partido. 

c) Transferência de recursos para outros partidos. 
d) Na criação e manutenção de instituto ou fundação de 

pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo 
esta aplicação de, no mínimo, vinte por cento do total 
recebido. 
 

28. Em agosto de 2019 aconteceu a reunião do G7 (Grupo 
dos Sete), grupo dos países economicamente mais 
desenvolvidos do mundo. A reunião foi pautada com 
assuntos diversos, como a floresta Amazônica e a crise 
nuclear iraniana, o encontro foi realizado na França 
tendo como anfitrião o Presidente. Assinale a alternativa 
correspondente ao nome do atual Presidente da França. 

a) Emmanuel Macron. 
b) Nicolas Sarkozy. 
c) Édouard Philippe. 
d) Jacques Chirac. 

 
 

29. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é 
o órgão responsável pela regularização da produção 
orgânica no Brasil. Sendo assim assinale a alternativa 
correta sobre produtos orgânicos: 

a) Produtos certificados podem ser vendidos em feiras, 
supermercados, lojas, restaurantes, hotéis, indústrias 
e internet etc.  

b) Restaurantes, lanchonetes e hotéis que servem 
pratos orgânicos devem manter a disposição dos 
consumidores somete a lista dos ingredientes 
orgânicos. 

c) Os produtos orgânicos não podem ser vendidos a 
granel. 

d) Todo produtor precisa de certificação junto de um 
órgão credenciado ao ministério da agricultura, 
pecuária e abastecimento para venda de produtos 
orgânicos. 

 
30. O governador de Santa Catarina, Carlos Moises, indicou 

a intenção de retirar os incentivos fiscais sobre 
agrotóxicos e insumos agrícolas no estado de Santa 
Catarina e gerou polêmica no setor agrícola, sendo 
assim assinale a alternativa correta no que se diz 
respeito aos impactos gerados com a retirada dos 
incentivos: 

a) Desestímulo ao uso dessas substâncias nas 
plantações do Estado, incentivando adesão a outras 
modalidades de proteção de cultivo que não utilizem 
ou reduzam os defensivos. 

b) Produtores dos estados do Paraná e Rio Grande do 
Sul podem praticar preços mais altos nos pontos de 
vendas em Santa Catarina. 

c) Produtores não optariam por compras nos estados do 
Paraná e Rio Grande do Sul, onde os defensivos 
agrícolas são isentos de imposto estadual. 

d) Comercio ilegal de agrotóxicos vendidos no Paraguai, 
não havendo necessidade de fiscalização. 

 
31. Sobre a Política Nacional de Meio Ambiente podemos 

afirmar: 

I. Compete ao Sistema Nacional de Meio Ambiente 
estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao 
controle e à manutenção da qualidade do meio 
ambiente com vistas ao uso racional dos recursos 
ambientais, principalmente os hídricos. 

II. São objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente 
as penalidades disciplinares ou compensatórias ao 
não cumprimento das medidas necessárias à 
preservação ou correção da degradação ambiental. 

III. A construção, instalação, ampliação e funcionamento 
de estabelecimentos e atividades utilizadores de 
recursos ambientais, efetiva ou potencialmente 
poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental dependerão de prévio 
licenciamento ambiental. 

IV. Pertencem ao Sistema Nacional de Meio Ambiente os 
órgãos locais, que são os órgãos ou entidades 
municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização, 
nas suas respectivas jurisdições. 

A sequência de afirmativas corretas é:  

a) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas.  
b) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
c) Apenas as alternativas III e IV estão corretas.  
d) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 

  



Prefeitura de São José – Concurso Público – Edital 002/2019/SMA 
1016 - Agente de Fiscalização Ambiental   
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                 Página 5 de 11 

1016 – TIPO 1 

32. Sobre o Código Florestal, Lei N.12.651/2012, podemos 
afirmar, EXCETO: 

a) Área de Preservação Permanente é a área protegida, 
coberta por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e 
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas. 

b) É considerada atividade de interesse social 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. 

c) A implantação de trilhas para o desenvolvimento do 
ecoturismo é considerada como uma das atividades 
eventuais ou de baixo impacto ambiental. 

d) São consideradas atividades de utilidade pública as 
atividades e obras de defesa civil, as atividades de 
segurança nacional e proteção sanitária. 
  

33. A Lei N.9.985/2000 regulamentou o art. 225, § 1o, 
incisos I, II, III e VII da Constituição Federal e instituiu o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza. Sobre ela podemos afirmar: 

I. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza - SNUC é constituído pelo conjunto das 
unidades de conservação federais, estaduais e 
municipais. 

II. O SNUC é regido por diretrizes que asseguram a 
participação efetiva das populações locais na criação 
e implantação das unidades de conservação, a 
gestão é incumbência restrita do órgão ambiental. 

III. O grupo das Unidades de Proteção Integral é 
composto pelas seguintes categorias de unidade de 
conservação: Estação Ecológica, Reserva Biológica, 
Parque Nacional e Área de Relevante Interesse 
Ecológico. 

IV. A desafetação ou redução dos limites de uma 
unidade de conservação só pode ser feita mediante 
lei específica. 

A sequência de afirmativas corretas é: 

a) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 
d) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 

 
34. A Lei N.9.795 dispõe sobre a educação ambiental e 

instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental. 
Entende-se por educação ambiental os processos por 
meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade. Sobre o tema, 
leia as questões a seguir e assinale a alternativa correta.  

I. A Política Nacional de Educação Ambiental envolve 
em sua esfera de ação, além dos órgãos e entidades 
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, 
instituições educacionais públicas dos sistemas de 
ensino, os órgãos públicos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e organizações 
não-governamentais com atuação em educação 
ambiental.  

II. As ações de estudos, pesquisas e experimentações 
voltar-se-ão para o desenvolvimento de instrumentos 
e metodologias, visando à incorporação da dimensão 
ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes 
níveis e modalidades de ensino. 

III. Entende-se por educação ambiental na educação 
escolar a desenvolvida no âmbito dos currículos das 
instituições de ensino, englobando: Educação básica, 
educação superior, educação especial, educação 
profissional e educação de jovens e adultos. 

IV. A sensibilização ambiental das populações 
tradicionais ligadas às unidades de conservação, a 
sensibilização ambiental dos agricultores e o 
ecoturismo são exemplos de atividades de educação 
ambiental formal. 

A sequência de afirmativas corretas é:  

a) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
c) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 

 
35. A Resolução CONAMA N.420 dispõe sobre critérios e 

valores orientadores de qualidade do solo quanto à 
presença de substâncias químicas e estabelece 
diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas 
contaminadas por essas substâncias em decorrência de 
atividades antrópicas. Sobre este regramento, leia 
atentamente as questões a seguir:  

I. A avaliação da qualidade de solo, quanto à presença 
de substâncias químicas, deve ser efetuada com 
base em Valores Orientadores de Referência de 
Qualidade, de Prevenção e de Investigação. Os 
VRQs do solo para substâncias químicas 
naturalmente presentes serão estabelecidos pelos 
órgãos ambientais competentes dos Estados e do 
Distrito Federal.  

II. A requerimento dos órgãos ambientais competentes, 
quando tecnicamente justificado e aprovado pelo 
CONAMA, poderão ser revistos os Valores de 
Prevenção e de Investigação estabelecidos, bem 
como serem estabelecidos VPs e VIs estaduais ou 
regionais.  

III. Com vista à prevenção e controle da qualidade do 
solo, os empreendimentos que desenvolvem 
atividades com potencial de contaminação dos solos 
e águas subterrâneas deverão, a critério do órgão 
ambiental competente, implantar programa de 
monitoramento de qualidade do solo e das águas 
subterrâneas e apresentar relatório técnico 
conclusivo sobre a qualidade do solo e das águas 
subterrâneas, a cada solicitação de renovação de 
licença e previamente ao encerramento das 
atividades.  

IV. Os órgãos ambientais competentes, observando o 
sigilo necessário, previsto em lei, deverão dar 
publicidade principalmente em seus portais 
institucionais na rede mundial de computadores, às 
informações sobre áreas contaminadas identificadas 
e suas principais características, na forma de um 
relatório.  

A sequência de afirmativas corretas é:  

a) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 
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36. A Resolução N.237 de 1997 regulamenta o tema do 
licenciamento ambiental, importante instrumento da 
Política Nacional de Meio Ambiente. Leia atentamente as 
questões a seguir sobre o assunto e assinale a 
INCORRETA. 

a) Licenciamento Ambiental é o procedimento 
administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente licencia a localização, instalação, 
ampliação e a operação de empreendimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras 
ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental, considerando as disposições 
legais e regulamentares e as normas técnicas 
aplicáveis ao caso. 

b) As licenças ambientais poderão ser expedidas 
isolada ou sucessivamente, de acordo com a 
natureza, características e fase do empreendimento 
ou atividade. 

c) Impacto Ambiental Regional é todo e qualquer 
impacto ambiental que afete diretamente (área de 
influência direta do projeto), no todo ou em parte, o 
território de dois ou mais Estados. 

d) São etapas indispensáveis do processo de 
licenciamento ambiental a emissão de parecer 
técnico conclusivo e de parecer jurídico. 
 

37. A Resolução CONAMA N.430/2011 dispõe sobre as 
condições e padrões de lançamento de efluentes. Sobre 
este tema, é correto afirmar: 

a) A Concentração do Efluente no Corpo Receptor-
CECR para áreas marinhas, estuarinas e lagos é 
estabelecida com base em estudo da dispersão física 
do efluente no corpo hídrico receptor, sendo a CECR 
limitada pela zona de mistura definida pelo 
empreendedor em estudo específico. 

b) Esgotos sanitários é a denominação genérica para 
despejos líquidos residenciais, comerciais, águas de 
infiltração na rede coletora, os quais não podem 
conter parcela de efluentes industriais e efluentes não 
domésticos. 

c) Excepcionalmente e em caráter temporário, o órgão 
ambiental competente poderá, mediante análise 
jurídica fundamentada, autorizar o lançamento de 
efluentes em desacordo com as condições e padrões 
estabelecidos nesta Resolução, desde que 
observados alguns requisitos regulamentares. 

d) Na hipótese de fonte de poluição geradora de 
diferentes efluentes ou lançamentos individualizados, 
os limites constantes na Resolução CONAMA Nº 
430/2011 aplicar-se-ão a cada um deles ou ao 
conjunto após a mistura, a critério do órgão ambiental 
competente. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Sobre o gerenciamento dos Resíduos da Construção 
Civil, leia as alternativas a seguir e assinale aquela que 
você julgar INCORRETA. 

a) Reutilização é o processo de reaplicação de um 
resíduo, sem transformação do mesmo, já a 
Reciclagem é o processo de reaproveitamento de um 
resíduo, após ter sido submetido à transformação. 

b) Aterro de resíduos classe A de reservação de 
material para usos futuros, é a área tecnicamente 
adequada onde serão empregadas técnicas de 
destinação de resíduos da construção civil classe A 
no solo, visando a reservação de materiais 
segregados de forma a possibilitar seu uso futuro ou 
futura utilização da área, utilizando princípios de 
engenharia para confiná-los ao menor volume 
possível, sem causar danos à saúde pública e ao 
meio ambiente e devidamente licenciado pelo órgão 
ambiental competente. 

c) Classe C são os resíduos para os quais não foram 
desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem ou recuperação, por exemplo o gesso. 

d) Classe B são os resíduos recicláveis para outras 
destinações, tais como plásticos, papel, papelão, 
metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de 
tintas imobiliárias e gesso. 

 
39. A Lei Estadual N.16.342/2014 alterou a Lei 

N.14.675/2009, que instituiu o Código Estadual do meio 
Ambiente. Leia atentamente as alternativas a seguir 
sobre o tema e assinale aquela que julgar correta:  

a) Nascente é o afloramento natural do lençol freático, 
que apresenta ou não perenidade, e dá inicio a um 
curso d'água. 

b) No manejo sustentável da vegetação de floresta da 
Reserva Legal, serão adotadas práticas de 
exploração seletiva nas modalidades de manejo 
sustentável somente para consumo na propriedade, 
sendo vedado o manejo sustentável para exploração 
florestal com propósito comercial. 

c) A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve conter 
previsão de orçamento para as unidades de 
conservação sob administração do órgão gestor 
estadual e para o Programa Estadual de Pagamento 
por Serviços Ambientais (PEPSA). 

d) Serviços ambientais são funções imprescindíveis 
desempenhadas pelos ecossistemas naturais e pelo 
homem, tais como a proteção de solos, regulação do 
regime hídrico, controle de gases poluentes e/ou de 
efeito estufa, conservação da biodiversidade e 
belezas cênicas. 
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40. No ano de 2017 o Conselho Estadual de Meio Ambiente 
– CONSEMA aprovou algumas resoluções que versam 
sobre o licenciamento ambiental, inclusive sobre as 
atividades a serem executadas pelos municípios. Sobre 
estes regramentos, é correto afirmar: 

a) Para o exercício do licenciamento ambiental das 
atividades de impacto local, o Município deve atender 
alguns requisitos básicos, entre eles: Criar, instituir e 
efetivar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, 
dando publicidade de seus atos. 

b) O Relatório Ambiental Prévio (RAP) é um estudo 
técnico elaborado por um profissional habilitado ou 
mesmo equipe multidisciplinar. Por ser um estudo 
simplificado, não é necessário identificar a fauna do 
local do empreendimento.  

c) É facultado aos municípios o exercício do 
licenciamento ambiental por meio de consórcios 
intermunicipais, com atribuição para análise técnica e 
jurídica dos processos de licenciamento ambiental, 
desde que devidamente instituído por portaria. 

d) As atividades industriais não são licenciadas pelo 
município, cabendo ao órgão competente estadual o 
exercício desta responsabilidade. 

  
41. A Lei N.11.428/2006 dispõe sobre a utilização e proteção 

da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. Sobre o 
tema, leia atentamente as questões a seguir: 
I. Pequeno produtor rural é aquele que, residindo na 

zona rural, detenha a posse de gleba rural não 
superior a 50 (cinquenta) hectares, explorando-a 
mediante o trabalho pessoal e de sua família, 
admitida a ajuda eventual de terceiros, bem como as 
posses coletivas de terra considerando-se a fração 
individual não superior a 40 (quarenta) hectares, cuja 
renda bruta seja proveniente de atividades ou usos 
agrícolas, pecuários ou silviculturais ou do 
extrativismo rural em 80% (oitenta por cento) no 
mínimo. 

II. A exploração eventual, sem propósito comercial 
direto ou indireto, de espécies da flora nativa, para 
consumo nas propriedades ou posses das 
populações tradicionais ou de pequenos produtores 
rurais, independe de autorização dos órgãos 
competentes, conforme regulamento. 

III. O corte e a supressão de vegetação primária ou nos 
estágios avançado e médio de regeneração do Bioma 
Mata Atlântica ficam vedados quando exercer a 
função de proteção de mananciais ou de prevenção 
e controle de erosão. 

IV. Nos perímetros urbanos aprovados após a data de 
início de vigência da Lei 11.428, a supressão de 
vegetação secundária em estágio avançado de 
regeneração dependerá de prévia autorização do 
órgão estadual competente e somente será admitida, 
para fins de loteamento ou edificação, no caso de 
empreendimentos que garantam a preservação de 
vegetação nativa em estágio avançado de 
regeneração em no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) da área total coberta por esta vegetação, 
ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei 
e atendido o disposto no Plano Diretor do Município e 
demais normas urbanísticas e ambientais aplicáveis. 

A sequência de afirmativas corretas é:  

a) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 

42. A Lei N.11.445/2007 estabelece diretrizes nacionais para 
o saneamento básico. Leia as alternativas a seguir sobre 
a referida lei: 
I. Não constitui serviço público a ação de saneamento 

executada por meio de soluções individuais, desde 
que o usuário não dependa de terceiros para operar 
os serviços. 

II. A universalização do acesso é um dos objetivos desta 
lei. 

III. Prestação regionalizada é aquela em que um único 
titular possui contrato com 2 (dois) ou mais 
prestadores. 

IV. Os titulares dos serviços públicos de saneamento 
básico poderão delegar a organização, a regulação, 
a fiscalização e a prestação desses serviços. 

A sequência de afirmativas FALSAS é:  

a) Apenas as alternativas III e IV são falsas. 
b) Apenas as alternativas I e II são falsas. 
c) Apenas as alternativas I e IV são falsas. 
d) Apenas as alternativas II e III são falsas. 

  

43. A prestação de serviços públicos de saneamento básico 
observará o plano de saneamento, que poderá ser 
específico para cada serviço. Quanto ao planejamento, 
é FALSO afirmar: 
a) Abrangerá o diagnóstico da situação e de seus 

impactos nas condições de vida, utilizando sistema 
de indicadores sanitários, epidemiológicos, 
ambientais e socioeconômicos e apontando as 
causas das deficiências detectadas. 

b) Os planos de saneamento básico serão editados 
pelas Agências Reguladoras, podendo ser 
elaborados com base em estudos fornecidos pelos 
prestadores de cada serviço. 

c) Deverá conter programas, projetos e ações 
necessárias para atingir os objetivos e as metas, de 
modo compatível com os respectivos planos 
plurianuais e com outros planos governamentais 
correlatos, identificando possíveis fontes de 
financiamento. 

d) Devem ser previstos mecanismos e procedimentos 
para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia 
das ações programadas. 
 

44. A Lei N.12.305/2010 instituiu a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. Sobre ela é FALSO afirmar: 
a) Para a elaboração, implementação, 

operacionalização e monitoramento de todas as 
etapas do plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos, nelas incluído o controle da disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos, será 
designado responsável técnico devidamente 
habilitado. 

b) Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve 
ser observada a seguinte ordem de prioridade: não 
geração, redução, reutilização, reciclagem, 
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos. Não poderão 
ser utilizadas tecnologias visando à recuperação 
energética dos resíduos sólidos urbanos, devido a 
inerente emissão de gases tóxicos. 

c) O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos é responsável pela 
organização e prestação direta ou indireta desses 
serviços, observados o respectivo plano municipal de 
gestão integrada de resíduos sólidos. 

d) As embalagens devem ser fabricadas com materiais 
que propiciem a reutilização ou a reciclagem.  
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45. A Lei N. 6.766/1979 dispõe sobre o Parcelamento do 
Solo Urbano. Sobre o tema, leia as questões a seguir:  
I. Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em 

lotes destinados a edificação, com abertura de novas 
vias de circulação, de logradouros públicos ou 
prolongamento, modificação ou ampliação das vias 
existentes. Já o desmembramento é a subdivisão de 
gleba em lotes destinados a edificação, com 
aproveitamento do sistema viário existente, desde 
que não implique na abertura de novas vias e 
logradouros públicos, nem no prolongamento, 
modificação ou ampliação dos já existentes. 

II. Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, 
as áreas destinadas a edifícios públicos e outros 
equipamentos urbanos, constantes do projeto e do 
memorial descritivo, não poderão ter sua destinação 
alterada pelo loteador, desde a aprovação do 
loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da 
licença ou desistência do loteador. 

III. Aos Estados caberá disciplinar a aprovação pelos 
Municípios de loteamentos e desmembramentos em 
algumas condições tais como quando o loteamento 
abranger área superior a 100.000.000 m². 

IV. A Prefeitura Municipal indicará, entre outras 
questões, nas plantas apresentadas junto com o 
requerimento, de acordo com as diretrizes de 
planejamento estadual e municipal: a localização 
exata dos terrenos destinados a equipamento urbano 
e comunitário e das áreas livres de uso público. 

A sequência de afirmativas FALSAS é:  

a) Apenas as alternativas I, II e III são falsas. 
b) Apenas as alternativas II e IV são falsas. 
c) Apenas as alternativas I, II e IV são falsas. 
d) Apenas as alternativas III e IV são falsas.  
 

46. A Lei N. 1.606/1985 dispõe sobre o parcelamento do solo 
urbano no Município de São José. As alternativas a 
seguir versam sobre o tema, leia-as atentamente: 
I. Nos parcelamentos situados na zona urbana as áreas 

destinadas ao sistema viário, à implantação de 
equipamentos urbanos e comunitários, bem como os 
espaços livres de uso público, serão, no mínimo, de 
20% do total da gleba, dos quais, um mínimo de 8% 
será destinado especificamente a Áreas Verdes de 
Lazer e Áreas Comunitário-Institucionais. 

II. Nos fundos de vale e talvegues será obrigatória a 
reserva de faixas sanitárias de 15m para escoamento 
de águas pluviais e de rede de esgotos bem como 
para circulação, faixas estas que interligam bacia 
hidrográfica contribuinte, levando em conta as 
condições mais críticas. 

III. Em nenhum caso as vias dos loteamentos poderão 
prejudicar o escoamento natural das águas nas 
respectivas bacias hidrográficas, somente podendo 
os cursos de água serem tubulados com prévia 
anuência da Prefeitura. 

IV. Consideram-se urbanos os equipamentos públicos 
de abastecimento de água, serviço de esgotos, 
energia elétrica, coleta de águas pluviais, 
pavimentação, rede telefônica, e outros que venham 
a ser criados e como tal classificados. 

A sequência de afirmativas corretas é:  

a) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
d) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 

47. A Lei N.1.604/1985 fixa os objetivos, as diretrizes e as 
estratégias do Plano Diretor do Município de São José, 
Estado de Santa Catarina. Leia as alternativas a seguir 
que versam sobre o assunto: 
I. O Plano Diretor compõe-se fundamentalmente de: 

Lei do Plano Diretor, que fixa os objetivos, as 
diretrizes e estratégias do Plano Diretor; Lei do 
Zoneamento, que classifica e regulamenta a 
modalidade, a intensidade e a qualidade do uso do 
solo; Lei do Parcelamento do Solo, que regula os 
loteamentos, desmembramentos e remembramentos 
nas Zonas Urbana e de Expansão Urbana do 
Município; Código de Obras, que regulamenta as 
construções, especialmente com vistas a sua 
segurança e higiene; e Proposições a nível municipal, 
estadual e federal das obras e ações prioritárias 
decorrentes do PD. 

II. São atribuições do Órgão Municipal de Planejamento, 
cumulativamente com outras, analisar os processos 
administrativos nos aspectos referentes à ocupação 
e uso do solo do Município, principalmente os 
loteamentos, desmembramentos, condomínios e 
projetos integrados de urbanização. 

III. Plano Diretor utiliza instrumentos da política urbana 
tais como a desapropriação, mediante pagamentos 
em títulos da dívida pública, na forma do art. 8º, da 
Lei Federal nº. 10.257/2001, desde que decorridos 
sete anos de cobrança do IPTU progressivo, sem que 
o proprietário tenha cumprido a obrigação de 
parcelamento, edificação ou utilização determinada 
em Lei. 

IV. Entre os objetivos do PD está o de estruturar de forma 
integrada o espaço urbano continental, considerando 
como um conjunto único a Área Conurbada formado 
pelos Municípios de Florianópolis, São José, 
Palhoça, Biguaçu e Santo Amaro. 

A sequência de afirmativas corretas é:  

a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 

 
48. Sobre o regimento interno do Conselho Municipal do 

Meio Ambiente de São José – Santa Catarina, é correto 
afirmar: 
a) O Conselho Municipal do Meio Ambiente de São 

José, órgão colegiado, normativo, consultivo e de 
assessoramento do Poder Executivo no âmbito de 
sua competência, sobre questões ambientais, é 
constituído por 12 (doze) Conselheiros Efetivos e 12 
(doze) Conselheiros Suplentes, indicados pelos 
órgãos e entidades. 

b) Ao Conselho Municipal do Meio Ambiente de São 
José compete, dentre outras coisas, estudar, definir e 
propor normas técnicas e legais e procedimentos 
visando a proteção ambiental do Município, exceto no 
que tange aos recursos hídricos, cuja competência é 
dos Comitês de Bacia Hidrográfica. 

c) O Conselho Municipal poderá instituir, sempre que 
necessário, câmaras técnicas em diversas áreas de 
interesse e, ainda, recorrer a técnicos e entidades de 
notória especialização em assuntos de interesse 
ambiental. 

d) O Conselho reunir-se-á ordinariamente mensalmente 
para fins deliberativos e organizacionais dos 
trabalhos. 
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49. Sobre a estrutura organizacional básica da Fundação 
Municipal do Meio Ambiente de São José, é correto 
afirmar, EXCETO: 

a) A Diretoria da Fundação será composta por um 
Superintendente; um Superintendente Adjunto; um 
Chefe do Departamento Administrativo; um Chefe do 
Departamento Operacional e um Chefe do 
Departamento de Estudos Ambientais, todos de livre 
nomeação do Prefeito Municipal. 

b) O Conselho Fiscal será constituído de 03 (três) 
membros efetivos e 03 (três) suplentes, sendo: 
01(um) representante da Secretária de Finanças, e 
que será o seu Presidente, 01 (um) representante da 
Secretaria de Administração, 01(um) representante 
da Secretaria da Receita, todos de livre nomeação do 
Chefe do poder Executivo, não podendo receber 
qualquer remuneração por estas funções, tendo os 
mesmos mandato de 02 (dois) anos, podendo ser 
reconduzido. 

c) Entre outras funções, compete ao Conselho 
Deliberativo, aprovar a composição do quadro de 
pessoal, bem como suas alterações, submetendo-o à 
aprovação do Prefeito Municipal. 

d) Conselho Deliberativo será constituído por 5 (cinco) 
membros efetivos e 5(cinco) membros suplentes, 
sendo: O Superintendente da Fundação, 01 (um) 
representante da Secretaria de Educação e Cultura 
do Município, 01 (um) representante da Secretaria da 
Saúde, 01 (um) representante da Secretaria de 
Administração do município e 01 (um) representante 
das Entidades Comunitárias. 
 

50. A Lei N.5674/2018 dispõe sobre a Política Municipal de 
Saneamento Básico, cria o Conselho Municipal de 
Saneamento e autoriza firmar Convênio com o Estado 
de Santa Catarina. Sobre esta lei, leia atentamente as 
alternativas a seguir: 

I. A execução da política municipal de saneamento 
básico será de competência da Secretaria Municipal 
de Planejamento e Assuntos Estratégicos e, auxiliada 
pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico. 

II. O Conselho Municipal de Saneamento Básico tem 
caráter deliberativo e conta com 07 (sete) 
representantes governamentais: Secretaria da Casa 
Civil; Secretaria Municipal de Planejamento e 
Assuntos Estratégicos; Secretaria Municipal de 
Saúde; Secretaria Municipal de Infraestrutura; 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços 
Públicos (SUSP); Vigilância Sanitária; e Fundação 
Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, com seus respectivos suplentes. 

III. O Conselho Municipal de Saneamento Básico terá 
como atribuição auxiliar o Poder Executivo na 
formulação da política municipal de saneamento 
básico. 

IV. O Poder Executivo Municipal está autorizado a firmar 
convênio com o Estado de Santa Catarina para 
prestação dos serviços de Saneamento Básico, na 
modalidade de gestão associada, pelo prazo máximo 
de dez anos, podendo ser prorrogado. 

A sequência de afirmativas FALSAS é: 

a) Apenas as alternativas I, II e III são falsas. 
b) Apenas as alternativas II e IV são falsas. 
c) Apenas as alternativas I e III são falsas. 
d) Apenas as alternativas I e IV são falsas. 

51. A Lei N. 3.337/1999 regula a publicidade ao ar livre no 
município de São José. Sobre ela é correto afirmar: 
a) A divulgação de mensagens publicitárias só poderá 

ser requerida e executada por pessoa jurídica com 
comprovada especialização na área, detentora de 
autorização da Fundação Municipal do Meio 
Ambiente e Agricultura Pedra Branca. 

b) Toda licença será concedida em caráter precatório e 
por tempo determinado. 

c) Os back lights deverão ser instalados a uma distância 
mínima de 200 (duzentos) metros entre si e a 100 
(cem) metros de outdoor ou painel com mais de 15m2 
(quinze metros quadrados). 

d) A exibição de anúncios em peças do mobiliário 
urbano, tais como cabinas diversas, cestos de lixo, 
abrigos e pontos de embarque de passageiros, 
bancos de jardim, bebedouros públicos, postos de 
informações, sanitários públicos, guaritas e outros 
que se enquadrem nessas categorias, dependerá de 
permissão da autoridade competente, e estão 
dispensados de licitação pública. 

  

52. A Lei N.9.433/1997, instituiu a Política Nacional de 
Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. Sobre seus 
regramentos é INCORRETO afirmar: 
a) O enquadramento dos corpos de água em classes, 

segundo os usos preponderantes da água, visa 
assegurar às águas qualidade compatível com os 
usos mais exigentes a que forem destinadas e 
diminuir os custos de combate à poluição das águas, 
mediante ações preventivas permanentes. 

b) Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos 
far-se-á por prazo não excedente a vinte e cinco 
anos, renovável. 

c) A outorga de direito de uso de recursos hídricos 
poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em 
definitivo ou por prazo determinado, em algumas 
circunstâncias. 

d) Os Planos de Recursos Hídricos serão elaborados 
por bacia hidrográfica, por Estado e para o País e 
deverão conter metas de racionalização de uso, 
aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos 
recursos hídricos disponíveis. 
 

53. Sobre a Constituição Federal, quando a mesma 
estabelece o ordenamento para o serviço público, é 
correto afirmar: 
a) São estáveis após quatro anos de efetivo exercício os 

servidores nomeados para cargo de provimento 
efetivo em virtude de concurso público. 

b) O servidor público estável só perderá o cargo: em 
virtude de sentença judicial; mediante processo 
administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa; ou mediante procedimento de avaliação 
periódica de desempenho, na forma de lei 
complementar, assegurada ampla defesa. 

c) A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
eficiência e sustentabilidade. 

d) A fixação dos padrões de vencimento e dos demais 
componentes do sistema remuneratório observará: a 
natureza, o grau de responsabilidade e a 
complexidade dos cargos componentes de cada 
carreira; os requisitos para a investidura; as 
peculiaridades dos cargos. 
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54. Sobre o Sistema Nacional de Meio Ambiente – 
SISNAMA, criado pela Política Nacional de Meio 
Ambiente, é correto afirmar: 

a) O órgão superior é o Ministério do Meio Ambiente, 
com a função de assessorar o Presidente da 
República na formulação da política nacional e nas 
diretrizes governamentais para o meio ambiente e os 
recursos ambientais. 

b) O órgão consultivo e deliberativo é o Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a 
finalidade de assessorar, estudar e propor ao 
Conselho de Governo, diretrizes de políticas 
governamentais para o meio ambiente e os recursos 
naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, 
sobre normas e padrões compatíveis com o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à 
sadia qualidade de vida. 

c) Os Estados, na esfera de suas competências e nas 
áreas de sua jurisdição, elaborarão normas 
supletivas e complementares e padrões relacionados 
com o meio ambiente, observados os que forem 
estabelecidos pelo CONAMA. Aos Municípios, é 
vedada a elaboração de normas, cabendo observar 
as normas e os padrões federais e estaduais. 

d) Os órgãos setoriais são os órgãos ou entidades 
estaduais e municipais responsáveis pela execução 
de programas, projetos e pelo controle e fiscalização 
de atividades capazes de provocar a degradação 
ambiental. 
 

55. Sobre o tema da Recuperação de Áreas Degradadas, 
leia as alternativas a seguir: 

I. A recuperação de áreas degradadas está 
intimamente ligada à ciência da restauração 
ecológica. Restauração ecológica é o processo de 
auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que 
foi degradado, danificado ou destruído. Um 
ecossistema é considerado recuperado – e 
restaurado – quando contém recursos bióticos e 
abióticos suficientes para continuar seu 
desenvolvimento sem auxílio ou subsídios adicionais. 

II. De acordo com a Lei 9.985, restauração é a 
restituição de um ecossistema ou de uma população 
silvestre degradada a uma condição não degradada, 
que pode ser diferente de sua condição original. Já a 
recuperação é a restituição de um ecossistema ou de 
uma população silvestre degradada o mais próximo 
possível da sua condição original. 

III. Os objetivos dos Centros de Referência em 
Recuperação de Áreas Degradadas (CRADs) estão 
ligados ao desenvolvimento da recuperação de todas 
as áreas degradadas no território nacional, à 
definição e documentação de procedimentos para 
facilitar a replicação de ações de recuperação de 
áreas degradadas e à promoção de cursos de 
capacitação para a formação de recursos humanos 
(coleta de sementes, produção de mudas, plantio, 
tratos silviculturais). 

IV. A Recuperação de Áreas Degradadas é um dos 
princípios da Política Nacional de Meio Ambiente. 

A sequência de afirmativas FALSAS é: 

a) Apenas as alternativas I, II e III são falsas. 
b) Apenas as alternativas I e IV são falsas. 
c) Apenas as alternativas I, III e IV são falsas. 
d) Apenas as alternativas II e III são falsas. 

56. A Norma ISO 14001 teve uma nova versão aprovada em 
2015. Sobre este tema, leia atentamente as alternativas 
abaixo: 

I. Algumas das principais mudanças foram: O 
entendimento do contexto da organização, às 
necessidades e às expectativas das partes 
interessadas; a consideração de uma perspectiva de 
ciclo de vida; e a ênfase em uma abordagem de 
riscos. 

II. Nesta nova estrutura, comum a todas as normas de 
Sistemas de Gestão, a prevenção é um elemento 
central. 

III. O SGA implementado segundo a ISO 14001 permite 
a obtenção de certificação após auditoria por 
organismo certificador acreditado. 

IV. O processo de revisão da norma ISO 14001, iniciado 
em 2014, teve como base o documento elaborado 
pela ISO, chamado Anexo SL, que fornece uma 
estrutura única para todas as normas de Sistema de 
Gestão. 

A sequência de afirmativas corretas é:  

a) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 
b) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 

 
57. Sobre o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório 

de Impacto Ambiental (RIMA), leia as alternativas a 
seguir atentamente: 

I. Os empreendimentos cujos licenciamentos 
ambientais estão sujeitos à apresentação de 
EIA/RIMA podem ser identificados na Resolução 
CONSEMA nº 78/2017 e na Lei nº 11.428/2006. 

II. O estudo deve abordar a análise das consequências 
de sua implantação e de sua não implantação, 
considerando os impactos positivos e negativos, as 
medidas mitigadoras e compensatórias. As formas de 
acompanhamento e monitoramento dos impactos, 
por meio de programas ambientais, são definidas 
posteriormente, na documentação apresentada para 
a emissão da Licença Ambiental de Operação. 

III. O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é um 
diagnóstico detalhado das condições ambientais da 
área de influência do projeto antes de sua 
implantação, avaliando os meios biótico, 
socioeconômico e físico. 

IV. O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) sintetiza 
em linguagem acessível as conclusões ambientais, 
sociais e econômicas do EIA. 

A sequência de afirmativas corretas é:  

a) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 
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58. Sobre o tema da Ecologia foram escritas as alternativas 
a seguir. Leia-as atentamente: 

I. O número de indivíduos que o meio é capaz de 
suportar é chamado de capacidade suporte e é 
essencial para garantir o controle da população. 

II. Um parasito é um organismo que vive intimamente 
associado a outros indivíduos de uma outra espécie, 
seu hospedeiro. Ele retira recursos do hospedeiro e o 
prejudica, mas não o mata a curto prazo. 

III. No Brasil, podemos identificar seis biomas bem 
definidos, sendo que cada um pode apresentar 
fisionomias diversas, dependendo das características 
locais. Os grandes biomas terrestres, em ordem de 
representatividade de área são Amazônia, Cerrado, 
Caatinga, Mata Atlântica, Campos Sulinos ou 
Pampas e Pantanal. 

IV. Predação é a interação onde um indivíduo ataca e 
subjuga sua presa, consumindo-a logo após sua 
morte. Geralmente, predadores possuem uma dieta 
pouco variada. Os organismos dos predadores estão 
adaptados em função da sua dieta e as adaptações 
são fundamentais para garantir o sucesso do seu 
ataque e da manipulação de seu alimento. 

A sequência de afirmativas FALSAS é:  

a) Apenas as alternativas I, II e III são falsas. 
b) Apenas as alternativas II e IV são falsas. 
c) Apenas as alternativas I e III são falsas. 
d) Apenas as alternativas III e IV são falsas. 
 

59. O conhecimento sobre os Biomas Catarinenses é 
importante para aqueles que desenvolvem atividades 
relacionadas com a proteção e conservação do meio 
ambiente no estado catarinense. Sobre este tema, leia 
atentamente as questões a seguir: 

I. Os manguezais são ecossistemas costeiros, 
arenosos e salinos, ocorrentes em áreas praianas, 
paralelas à linha da costa e são constituídas por 
cordões arenosos, dunas, depressões, grandes 
lagoas e lagunas formadas nos últimos milhares de 
anos. 

II. Em Santa Catarina o bioma Mata Atlântica está 
representado por quatro regiões fitoecológicas: 
Floresta Ombrófila Densa ou Floresta Pluvial 
Atlântica; Floresta Ombrófila Mista ou Floresta com 
Araucária; Floresta Estacional Decidual ou Floresta 
Subtropical da Bacia do Uruguai; e Estepe ou 
Campos Sulinos. 

III. As restingas são ecossistemas de transição entre os 
ambientes terrestres e marinhos, formados no 
oceano e estão associados às baías, enseadas, 
barras, desembocaduras de rios, lagunas e 
reentrâncias costeiras. 

IV. Os ecossistemas associados à Floresta Ombrófila 
Densa, resultantes da ação do Oceano Atlântico 
sobre a costa, são: manguezal e restinga.  

A sequência de afirmativas corretas é:  

a) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 

 
 
 
 

60. Sobre o estudo das Bacias Hidrográficas, está 
INCORRETO afirmar: 

a) Curva hipsométrica é a representação gráfica do 
relevo médio da bacia, indicando para cada cota do 
terreno a porcentagem da área da bacia situada 
acima ou abaixo dessa cota. 

b) O coeficiente de compacidade é definido pela relação 
entre a largura média da bacia e o comprimento axial 
do curso d’água principal. 

c) A expressão bacia hidrográfica é usada para denotar 
a área de captação natural da água de precipitação 
que faz convergir os escoamentos para um único 
ponto de saída, que é chamado de exutório. 

d) Densidade de drenagem é um índice definido pela 
relação entre o comprimento total dos cursos d’água 
da bacia e sua área. 


