
Prefeitura de Florianópolis
Concurso Público • Edital 002/2019

  http://florianopolis.fepese.org.br

Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

17 de novembro

14h30 às 18h30

50 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Portuguesa 10 questões

1. Leia a tirinha.

https://www.google.com

Analise as afirmativas abaixo em relação à tirinha.

1. O humor da tirinha reside no fato de a namo-
rada perceber, na fala do namorado, os pro-
blemas gramaticais e não gostar deles.

2. Em sua fala, a namorada faz referência à colo-
cação pronominal.

3. O namorado faz a colocação pronominal 
errada em todas as falas.

4. Para corrigir suas falas, o namorado deveria 
usar a ênclise em todas as falas.

5. Para corrigir a frase: “Nunca deixe-me!” será 
necessário usar a próclise, assim: ”Nunca me 
deixe”.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

2. Leia o texto.

[…] a fisionomia de José Maria estava tão transtor-
nada que o padre, também de pé, começou a recuar, 
trêmulo e pálido. “Não, miserável! não! tu não me fugi-
rás!” bradava José Maria, investindo para ele. Tinha os 
olhos esbugalhados, as têmporas latejantes; o padre ia 
recuando… recuando…

Machado de Assis

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ).

( ) As aspas foram usadas para indicar a fala de 
um personagem.

( ) José Maria era o nome do padre que estava 
trêmulo e pálido.

( ) Na frase: “Não, miserável!”, a vírgula foi usada 
para separar um vocativo.

( ) A vírgula antes de “investindo” é optativa.
( ) José Maria estava de pé.
( ) Em “tu não me fugirás”, o emprego do tempo 

verbal indica uma ação certa a acontecer; é, 
pois, o futuro do presente do indicativo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • F • F • V • V
b. Check-square V • F • V • F • V • V
c. SQUARE F • V • F • V • F • F
d. SQUARE F • F • V • V • V • V
e. SQUARE F • F • V • F • F • F

3. Apenas uma alternativa apresenta-se com acentua-
ção e ortografia corretas. Assinale-a.

a. SQUARE Houve concenso naquela sessão plenaria.
b. SQUARE Sempre quiz fazer parte da exceção à regra.
c. Check-square A aterrissagem foi tranquila, tanto quanto o voo.
d. SQUARE Que eles viajem bem e que vejam a jibóia tão 

famosa.
e. SQUARE Esses frascos contém substância tóxica, esplen-

didamente acomodada.
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4. Leia o texto.

Ontem levava a domicílio uma encomenda solicitada. 
Estava a dirigir pela estrada quando, a um metro de 
minha vista, observei a sinaleira que estava intermi-
tente. Falei a pessoa que estava comigo no carro: “se 
não estou atenta a sinalização, com certeza, teria 
problemas”.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao texto.

1. No texto há a necessidade de duas crases.
2. O texto está corretamente redigido.
3. O texto dá exemplo de que a crase ocorre 

quando há a junção do artigo “a” e a preposi-
ção “a”.

4. Diante de palavra feminina sempre ocorre 
crase.

5. A pontuação do texto está correta.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.

5. Escolha a forma verbal (entre parenteses) correta.

 � Se eu (depuser/depor), serás condenado!
 � (Acodimos/Acudimos) o aluno que se 

machucou. 
 � Quando eu (vir/ver) o diretor, falarei com ele.
 � Quando olhei para trás, a água  

(invadira/invadiu) as lojas. 
 � Eu (reavi/reouve) meus pertences.

Assinale a alternativa que indica corretamente as 
formas verbais.

a. Check-square depuser • acudimos • vir • invadira • reouve
b. SQUARE depuser • acodimos • vir • invadira • reouve
c. SQUARE depor • acudimos • ver • invadiu • reouve
d. SQUARE depor • acudimos • ver • invadira • reavi
e. SQUARE depor • acodimos • ver • invadiu • reavi

6. Leia o texto.

Em uma delegacia…

— Quero comunicar o desparecimento de um polvo…

— A polícia só se mobiliza após 24h!

— Foi ontem …

— Alguma briga em casa? Ele já sumiu antes? Apresen-
tava olhos vermelhos, comportamento arredio, notas 
baixas na escola…?

— Por que tanta pergunta?

— Sabe quantos casos de polvos desaparecidos temos 
aqui por dia, meu amigo?

Laerte Laerte

Analise as afirmativas abaixo em relação ao texto.

1. O diálogo pode ser considerado irreal consi-
derando uma das falas do delegado.

2. Temos, no texto, nas palavras sublinhadas, 
exemplo da regra geral de concordância 
nominal.

3. Se na porta da delegacia, o senhor encon-
trasse uma placa com os seguintes dizeres: 

“Hoje, entrada é proibida!”, veria uma placa 
corretamente escrita e não entraria.

4. A crase é obrigatória em indicativo de horas, 
como em: Começa a sessão às 24h. Igual uso 
obrigatório tem-se em: “O depoimento está 
marcado para às 24h”.

5. Na frase: “Alguma briga em casa?”, a palavra 
sublinhada não é o verbo “brigar”.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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10. Leia o hipotético documento padrão ofício, ende-
reçado ao Presidente da Assembleia Legislativa; nele 
há lacunas que precisam ser preenchidas.

               ,

Apresentamos a                o 
projeto para a ampliação de vagas nesta instituição 
para ser discutido na próxima reunião ordinária dessa 
Casa, conforme sua solicitação. Esperamos que, depois 
de uma crítica discussão, haja a aprovação do que foi 
proposto.

                ,

Zeferino da Silva 
Coordenador de Planejamento Institucional

Assinale a alternativa que apresenta correto preenchi-
mento das lacunas.

a. SQUARE Senhor • Vossa Senhoria • Cordialmente
b. SQUARE Presidente • Vossa Excelência • Cordialmente
c. Check-square Senhor Presidente • Vossa Excelência • 

Respeitosamente
d. SQUARE Senhor Presidente • Vossa Senhoria • 

Atenciosamente
e. SQUARE Caro Senhor • Vossa Excelência • 

Respeitosamente

Aspectos históricos, geográficos, 
econômicos e culturais 5 questões

11. Analise o texto abaixo:

A população catarinense estimada pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para o ano de 
2019, indica um número superior a      milhões 
de habitantes, com um crescimento de 1,3 na popula-
ção, puxado especialmente por cidades localizadas  
no              do Estado.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE 6,5 • Meio-Oeste
b. Check-square 7 • Litoral Norte
c. SQUARE 7,3 • Planalto Norte
d. SQUARE 8,0 • Vale do Itajaí
e. SQUARE 8,5 • Extremo-Oeste

7. Avalie as frases quanto à regência verbal, e coloque 
( C ) para correta, e ( E ) para errada.

( ) Custo a crer que não virás ao meu aniversário.
( ) Precisei bem o problema e será dada a 

solução.
( ) Pago a divida para o devedor.
( ) A rua que minha amiga mora é um verdadeiro 

jardim.
( ) A aluna cuja atitude louvável me referi, com-

pareceu hoje.
( ) Aviso a quem interessar possa que o paga-

mento sairá hoje.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE C • C • E • E • E • C
b. SQUARE C • E • C • E • C • E
c. SQUARE E • C • C • C • E • E
d. Check-square E • C • C • E • E • C
e. SQUARE E • E • C • C • C • E

8. Sobre o uso dos pronomes, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE Esta sua blusa lhe caiu bem.
b. SQUARE Todo o aluno merece atenção.
c. SQUARE Quero falar consigo agora, João!
d. SQUARE Entre eu e você, não haverá discórdias.
e. Check-square Gosto de chocolate quente e sorvete; este no 

verão, aquele no inverno pois aquece até a alma.

9. Assinale a alternativa que está em conformidade 
com a norma culta.

a. SQUARE Vim à festa mas não lhe vi.
b. Check-square Houve muitos problemas naquela reunião.
c. SQUARE O almoço beneficiente foi servido às 12hs em 

ponto.
d. SQUARE Colocaram um impecilho para mim usar a sala 

de reuniões.
e. SQUARE Segue anexo a esta carta todas as fotografias 

solicitadas.
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14. Identifique, na lista de fenômenos históricos 
abaixo, aqueles que envolveram populações do Pla-
nalto ou do Oeste de Santa Catarina.

1. Tropeirismo.
2. Novembrada.
3. Coluna Prestes.
4. Contestado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

15. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) sobre conflitos bélicos contemporâneos.

( ) A guerra na Síria se tornou ainda mais violenta 
e complexa com as interferências de países 
como a Rússia, os Estados Unidos, o Irã e a 
Turquia, entre outros.

( ) Com a retirada das tropas estadunidenses do 
Iraque, em 2011, grupos políticos dominados 
por facções xiitas ou sunitas continuam se 
enfrentando.

( ) A Somália sofre uma intervenção das forças 
da União Africana, que pois fim aos conflitos 
que duravam mais de 30 anos e vitimaram 
2 milhões de civis.

( )  Os conflitos entre Israel e Palestina têm se 
limitado a manifestações pacíficas, como 
ocorreu este ano em Gaza, durante a Marcha 
do Retorno.

( ) Na Nigéria, os conflitos que ocorrem desde 
2009, entre cristãos e muçulmanos, envolvem 
também lutas por terras e riquezas naturais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência cor-
reta, de cima para baixo.

a. Check-square V • V • F • F • V
b. SQUARE V • F • V • V • F
c. SQUARE V • F • F • V • V
d. SQUARE F • V • V • V • V
e. SQUARE F • V • V • F • V

12. O Instituto Brasileiros de Geografia e Estatística 
divulgou, em agosto de 2019, as estimativas das popu-
lações residentes nos 5.570 municípios brasileiros.

Estima-se que o Brasil tenha mais de 210 milhões de 
habitantes e uma taxa de crescimento populacional 
de 0,79% ao ano, apresentando          do 
crescimento quando comparado ao período 2017/2018.  
O mesmo instituto informa que é superior a       
mil pessoas a população estimada do Município de 
Florianópolis, em 2019.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. Check-square queda • 500
b. SQUARE equilíbrio • 507
c. SQUARE crescimento • 510
d. SQUARE desaceleração • 512
e. SQUARE estagnação • 550

13. Analise as afirmativas abaixo sobre o Estado de 
Santa Catarina.

1. No passado, seu território foi disputado por 
espanhóis e portugueses.

2. Sua atual área territorial é superior a 
95.730,000 km².

3. As festas de caráter étnico evidenciam as 
influências dos colonizadores europeus.

4. A indústria do turismo é a principal fonte de 
arrecadação das cidades litorâneas como 
Florianópolis e Itajaí.

5. Sua população estimada em 2019 é superior a 
7 milhões de habitantes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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18. Assinale a alternativa que contém uma opção 
válida na qual conste a exibição da velocidade de 
conexão de uma rede Ethernet WiFi no Windows 10 
Pro em português.

a. SQUARE Através da caixa de diálogo Propriedades do 
Sistema, disponível via Painel de Controle

b. Check-square Através da caixa de diálogo Status de Wi-Fi, 
disponível via Central de Rede e Compartilha-
mento do Painel de Controle

c. SQUARE Através da caixa de diálogo Propriedades do 
adaptador de Rede, disponível via Gerenciador 
de Dispositivos do Painel de Controle

d. SQUARE Através da tela de Propriedades de Rede dispo-
nível via clique com o botão direito do mouse 
sobre o ícone de conexão disponível na área de 
trabalho

e. SQUARE Através da tela de Propriedades de Rede dispo-
nível via clique com o botão direito do mouse 
sobre o ícone de conexão disponível na barra 
de ferramentas do Windows

19. A otimização de unidades do Windows 10 pode 
auxiliar o funcionamento do computador e possibilitar 
uma inicialização mais rápida do Windows.

Assinale a alternativa que indica o utilitário correto 
do Windows 10 Pro em português que possibilita ao 
usuário executar este recurso.

a. SQUARE Painel de Controle  Desfragmentador do Disco
b. SQUARE Ferramentas Administrativas   

Desfragmentador do Disco
c. SQUARE Ferramentas Administrativas   

Central de Manutenção do Windows   
Gerenciar Discos  Otimizar

d. SQUARE Painel de Controle  Sistema  Unidades  
Otimizar

e. Check-square Ferramentas Administrativas   
Desfragmentar e Otimizar Unidades

Noções de Informática 5 questões

16. Qual fórmula permite obter o valor referente ao 
TOTAL do pedido (R$ 124,80) da seguinte planilha do 
MS Excel do Office 365 em português?

Pedido de Compra
Item Custo unitário Quantidade

Lápis R$ 1,40 4
Caneta R$ 3,20 6
Caderno R$ 8,50 3
Grampeador R$ 14,90 5
TOTAL do pedido  R$ 124,80

a. SQUARE SOMA()
b. SQUARE SOMAR()
c. Check-square SOMARPRODUTO()
d. SQUARE SOMA.PRODUTO()
e. SQUARE PRODUTO()

17. Analise as afirmativas abaixo sobre a criação de 
gráficos do MS Excel do Office 365 em português.

1. Os gráficos podem ser criados somente a 
partir da guia Exibir do MS Excel.

2. Não é possível formatar a borda, adicionando 
por exemplo uma linha sólida, dos gráficos do 
tipo Pizza.

3. Os gráficos de colunas 2D podem ser tanto 
de colunas agrupadas, empilhadas ou 100% 
empilhadas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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23. Catorze atletas participam de uma corrida. De 
quantas maneiras diferentes pode ser composto o 
podium com os três primeiros colocados (assuma que 
não é possível empate em nenhuma das três primeiras 
colocações).

a. SQUARE Mais do que 2200
b. Check-square Mais do que 2150 e menos do que 2200
c. SQUARE Mais do que 2100 e menos do que 2150
d. SQUARE Mais do que 2050 e menos do que 2100
e. SQUARE Menos do que 2050

24. Diego possui uma coleção com 5 carros e 4 cami-
nhões miniaturas. De quantos modos ele pode formar 
uma fila com seus veículos miniaturizados, de maneira 
que os carros fiquem juntos (sem caminhões entre os 
carros)?

a. Check-square Mais de 14000
b. SQUARE Mais de 13000 e menos de 14000
c. SQUARE Mais de 12000 e menos de 13000
d. SQUARE Mais de 11000 e menos de 12000
e. SQUARE Menos de 11000

25. Se Ancelmo não é educado, então Maria não é 
malandra e Joana é fiel. Se Joana é fiel, então Afonso é 
bonito. Sabemos que Afonso não é bonito.

Logo, podemos afirmar corretamente que:

a. SQUARE Joana é fiel.
b. SQUARE Maria é malandra.
c. SQUARE Maria não é malandra.
d. SQUARE Ancelmo não é educado.
e. Check-square Ancelmo é educado.

20. Assinale a alternativa que indica corretamente 
o item do Painel de Controle do Windows 10 Pro em 
português que permite ao usuário acionar o Gerencia-
dor de Dispositivos.

a. Check-square Sistema
b. SQUARE Propriedades
c. SQUARE Configurações
d. SQUARE Programas e Recursos
e. SQUARE Ferramentas de Manutenção

Raciocínio Lógico 5 questões

21. Para numerar as páginas de um livro, iniciando da 
página 1, imprimiu-se 1601 vezes o algarismo 1.

Portanto, o número de páginas que esse livro tem é:

a. SQUARE Maior que 2030.
b. SQUARE Maior que 2020 e menor que 2030.
c. SQUARE Maior que 2010 e menor que 2020.
d. Check-square Maior que 2000 e menor que 2010.
e. SQUARE Menor que 2000.

22. Uma empresa sorteará aleatoriamente 3 viagens 
para seus funcionários, sendo 6 homens e 9 mulheres.

Qual a probabilidade de as 3 pessoas sorteadas serem 
mulheres?

a. SQUARE Maior que 22%
b. SQUARE Maior que 20% e menor que 22%
c. Check-square Maior que 18% e menor que 20%
d. SQUARE Maior que 16% e menor que 18%
e. SQUARE Menor que 16%
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29. O prazo previsto pela Lei Complementar 
no 63/2003 para a conclusão de processo administra-
tivo disciplinar submetido ao rito sumário não exce-
derá a:

a. Check-square 30 dias, admitida a prorrogação por até 15 dias.
b. SQUARE 45 dias, com prorrogação de 30 dias, se 

necessário.
c. SQUARE 60 dias, não admitida a prorrogação.
d. SQUARE 60 dias, admitida a prorrogação por 30 dias.
e. SQUARE 90 dias, com previsão de 60 dias para a 

prorrogação.

30. De acordo com a Lei Complementar no 63/2003, 
considera-se Administração Pública Municipal:

a. SQUARE Cada Entidade onde estiver lotado o servidor.
b. SQUARE Cada Órgão onde estiver lotado o cargo do 

servidor.
c. SQUARE Cada Órgão ou Entidade onde estiver lotado o 

cargo do servidor.
d. Check-square A Administração Pública do Município de 

Florianópolis, abrangendo sua Administração 
Direta, Autárquica e Fundacional.

e. SQUARE Como sinônimo do Poder Legislativo Municipal.

Legislação Municipal 5 questões

26. A Lei Complementar no 63/2003 reconhece como 
Entidade:

a. SQUARE As empresas públicas de direito público e da 
Administração Direta.

b. Check-square A autarquia e a fundação pública-pessoas jurí-
dicas de direito público integrantes da Adminis-
tração Indireta do Município.

c. SQUARE A autarquia, pessoa jurídica de direito privado, 
integrante da Administração Direta municipal.

d. SQUARE A fundação, pessoa jurídica de direito pri-
vado, integrante da Administração Direta do 
Município.

e. SQUARE A autarquia e a Sociedade de Economia Mista, 
ambas de direito público, pertencentes à Admi-
nistração Direta.

27. Conforme a Lei Complementar no 63/2003:

a. SQUARE O servidor responde apenas penalmente pela 
execução irregular das suas atribuições.

b. SQUARE O funcionário militar responderá pelas atitudes 
irregulares cometidas apenas no âmbito civil.

c. Check-square O servidor responde civil, penal e adminis-
trativamente pelo exercício irregular de suas 
atribuições.

d. SQUARE O servidor civil responde apenas administra-
tivamente pelo exercício infracional de suas 
funções.

e. SQUARE O funcionário público não responderá por 
irregularidades, uma vez no exercício de suas 
atribuições.

28. Dar-se-á a vacância do cargo público, de acordo 
com a LC no 63/2003, em decorrência de:

a. SQUARE Demissão e aposentadoria, somente.
b. SQUARE Falecimento e exoneração, apenas.
c. SQUARE Falecimento e demissão, somente.
d. SQUARE Aposentadoria e falecimento, apenas.
e. Check-square Exoneração, demissão, aposentadoria e 

falecimento.
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32. A Lei Federal no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 
instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e 
criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recur-
sos Hídricos, estabelecendo-se como um importante 
marco legal para a gestão ambiental e participativa 
dos recursos hídricos no território brasileiro.

De acordo com o seu art. 1o, baseia-se nos seguintes 
fundamentos:

a. Check-square A gestão dos recursos hídricos deve sempre 
proporcionar o uso múltiplo das águas.

b. SQUARE A água é um bem de domínio da União. É um 
recurso natural ilimitado, dotado de valor 
econômico.

c. SQUARE Em situações de escassez, o uso prioritário dos 
recursos hídricos é para a manutenção das 
atividades produtivas e da ordem econômica.

d. SQUARE O município é a unidade territorial para imple-
mentação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos.

e. SQUARE A gestão dos recursos hídricos deve ser centra-
lizada e contar com a gestão compartilhada por 
parcerias público-privadas.

33. Rocha é um agregado natural formado por um ou 
mais minerais. Mineral é um elemento ou composto 
químico resultante de processos inorgânicos, de com-
posição química geralmente definida, que estrutura as 
rochas encontradas naturalmente na crosta terrestre. 
Os minerais são compostos químicos quase sempre 
inorgânicos e presentes na forma sólida.

Costumam ser homogêneos e subclassificados con-
forme suas diferentes propriedades, tais como, dureza, 
brilho, cor, entre outras, sobre as quais é correto afirmar:

a. SQUARE Dureza é a propriedade física da substância 
cristalina em dividir-se em planos paralelos.

b. SQUARE Cor é a propriedade óptica do mineral quanto à 
capacidade de reflexão de luz incidente.

c. Check-square Dureza é a propriedade física da resistência que 
o mineral oferece à penetração de uma ponta 
que tenta riscá-lo.

d. SQUARE Clivagem é a propriedade física da resistência 
que o mineral oferece à penetração de uma 
ponta que tenta riscá-lo.

e. SQUARE Brilho é a propriedade óptica do mineral quanto 
à capacidade de absorção seletiva da luz.

Conhecimentos Específicos 20 questões

31. A litosfera, a camada superficial e sólida da Terra, 
é composta por rochas, que, por sua vez, são formadas 
pela união natural entre os diferentes minerais. Assim, 
em razão do caráter dinâmico da superfície, através de 
processos como o tectonismo, o intemperismo, a ero-
são e muitos outros, existe uma infinidade de tipos de 
rochas. Foram elaborados vários tipos de classificação 
das rochas, sendo que a mais conhecida as concebe a 
partir de sua origem, isto é, a partir do processo que 
resultou na formação dos seus diferentes tipos.

Sobre a classificação dos tipos de rochas, é correto 
afirmar:

a. SQUARE Rochas ígneas instrusivas ou magmáticas são 
aquelas que surgem a partir do resfriamento do 
magma expelido em forma de lava por vulcões, 
formando a rocha na superfície e em áreas 
oceânicas.

b. SQUARE Rochas metamórficas são rochas que se origi-
nam a partir do acúmulo de sedimentos, que 
são partículas de rochas que se desgastaram e 
segmentaram-se em inúmeras partículas.

c. SQUARE Rochas sedimentares são as rochas que surgem 
a partir de outros tipos de rochas previamente 
existentes (rochas-mãe) sem que essas se 
decomponham durante o processo, que é cha-
mado de metamorfismo.

d. Check-square Rochas metamórficas são as rochas que surgem 
a partir de outros tipos de rochas previamente 
existentes (rochas-mãe) sem que essas se 
decomponham durante o processo, que é cha-
mado de metamorfismo.

e. SQUARE Rochas ígneas extrusivas ou vulcânicas são aque-
las que se originam a partir da solidificação do 
magma ou da lava vulcânica em subsuperfície. 
Elas costumam apresentar uma maior resistência 
e subtipos geologicamente recentes e de forma-
ções antigas.
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35. As rochas sedimentares resultam da desintegra-
ção e decomposição de rochas preexistentes, graças à 
ação de intemperismo, sendo condições necessárias 
para a sua formação, a pré-existência de rochas, a 
presença de agentes móveis ou imóveis que desagre-
guem ou desintegrem aquelas rochas, a presença de 
agente transportador dos sedimentos, a deposição 
deste material em uma bacia de acumulação conti-
nental ou marinha, a consolidação desses sedimentos, 
e a transformação do sedimento em rochas definitivas.

Sobre os processos formadores de uma rocha sedi-
mentar, é correto afirmar:

a. SQUARE A diagênese é o fenômeno que compreende a 
formação de novos minerais in situ.

b. SQUARE A autigênese é o fenômeno que compreende 
as modificações sofridas pelos sedimentos até 
a formação da rocha definitiva.

c. SQUARE A compactação é a cristalização de material 
carreado pela água que percola pelos vazios 
do sedimento (espaço de vazios deixados pelas 
partículas sólidas), preenchendo-os e dando 
coesão ao material.

d. Check-square A diagênese é o fenômeno que compreende as 
modificações sofridas pelos sedimentos até a 
formação da rocha definitiva.

e. SQUARE A cimentação é a compressão dos sedimentos 
devido ao peso daqueles sobrepostos, havendo 
gradual diminuição da porosidade (redução de 
vazios).

34. As rochas sedimentares são formadas através da 
sedimentação de partículas de outras rochas existen-
tes ou de materiais orgânicos, podendo ser divididas 
em três tipos: clásticas ou detríticas, orgânicas e quí-
micas. As rochas sedimentares são relevantes para 
os estudos sobre a variação ambiental ao longo do 
tempo, bem como dos aspectos geológicos que for-
mam a estrutura terrestre. Além disso, as rochas sedi-
mentares apresentam grande importância econômica, 
uma vez que são utilizadas nas construções e como 
fontes de energia.

Sobre as rochas sedimentares, é correto afirmar:

a. SQUARE As rochas sedimentares não detríticas são for-
madas por fragmentos de minerais ou rochas 
pré-existentes que são transportados através 
do ar, água ou gelo. Ex: siltitos e arenitos.

b. Check-square As rochas sedimentares não detríticas surgem 
pela precipitação química de sais ou pela 
acumulação de restos orgânicos de animais e 
plantas.

c. SQUARE As rochas sedimentares clásticas são formadas 
pela precipitação química de sais, compostos 
como carbonatos, fosfatos, a partir de uma 
solução aquosa, e em geral formam cristais. 
Ex: calcita, aragonita, dolomita, estalactites e 
estalagmites.

d. SQUARE As rochas sedimentares químicas são formadas 
por restos de animais e vegetais mortos, que 
vão se acumulando em alguns locais, e através 
de grande pressão e temperatura, dão origem 
a rochas e minerais como calcário, carvão mine-
ral, petróleo.

e. SQUARE As rochas sedimentares orgânicas são formadas 
pela precipitação química de sais, compostos 
como carbonatos, fosfatos, a partir de uma 
solução aquosa, e em geral formam cristais. 
Ex: calcita, aragonita, dolomita, estalactites e 
estalagmites.
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37. As rochas ígneas, rochas magmáticas ou rochas 
eruptivas são um dos três principais tipos de rocha. 
São a categoria de rocha predominante na crosta ter-
restre, constituindo mais de 70% de seu volume. São 
rochas provenientes da solidificação do material mag-
mático, o magma. A formação das rochas ígneas vem 
do resultado da consolidação devido ao resfriamento 
do magma derretido ou parcialmente derretido. As 
rochas ígneas podem ser classificadas a partir da sua 
textura, e de sua composição química e mineralógica.

Sobre as características que definem essa classificação 
das rochas ígneas, é correto afirmar:

a. SQUARE As rochas ígneas intrusivas também são conhe-
cidas como vulcânicas.

b. SQUARE As rochas ígneas intrusivas são formadas 
quando a lava é expelida pelos vulcões, con-
tendo proporções variáveis de vidro vulcânico.

c. SQUARE O rápido resfriamento na superfície terrestre 
gera rochas ígneas intrusivas, que apresentam 
texturas de granulação fina, ou aparência vítrea.

d. SQUARE O resfriamento lento do magma no interior 
da Terra permite um tempo maior para que se 
formem os cristais que se encaixam entre si, 
caracterizando as rochas ígneas extrusivas.

e. Check-square O rápido resfriamento na superfície terrestre 
gera rochas ígneas extrusivas, que apresentam 
texturas de granulação fina, ou aparência vítrea.

36. As rochas metamórficas são formadas a partir de 
rochas pré-existentes (protólitos) em estado sólido. 
Metamorfismo é o conjunto de processos geológicos 
que leva à formação das rochas metamórficas. Esses 
processos envolvem transformações sofridas pelas 
rochas, quando submetidas ao calor/temperatura, 
pressão, aos fluidos e ao tempo.

Sobre as rochas metamórficas e os principais aspectos 
dos tipos de metamorfismo, é correto afirmar:

a. SQUARE Intemperismo e diagênese são considerados 
como processos metamórficos.

b. SQUARE Metamorfismo termal ou de contato ocorre 
com o aumento da pressão em zonas de cisa-
lhamento, com regimes rúptil e dúctil.

c. Check-square Metamorfismo regional ou dinamotermal 
ocorre em margens continentais passivas (con-
vergentes) durante a formação de cadeias de 
montanhas.

d. SQUARE Metamorfismo regional ou dinamotermal 
ocorre com alta temperatura no contato de 
intrusões ígneas com rochas encaixantes for-
mando auréolas.

e. SQUARE Metamorfismo cataclástico ou dinâmico ocorre 
em margens continentais passivas (conver-
gentes) durante a formação de cadeias de 
montanhas.
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39. Geomorfologicamente, a ilha de Santa Catarina 
é dividida em dois grandes domínios: o domínio dos 
maciços rochosos, constituídos pelos litotipos que com-
põem as unidades litestratigráficas englobando rochas 
ígneas e metamórficas; e domínio das planícies costei-
ras, compostas por depósitos sedimentares quaterná-
rios inconsolidados dispostos por entre esses maciços.

Sobre a identificação e caracterização desses litotipos, 
é correto afirmar:

a. SQUARE O Granito Itacorubi é de ocorrência restrita na 
ilha de Santa Catarina e é colocado como mem-
bro da Suíte Maruim, de natureza calcioalcalina.

b. Check-square O Enxame de Diques Florianópolis ocorre com 
uma ampla diversidade de litotipos, predo-
minando os diabásios e basaltos, formando 
diques que atingem até 200 m de espessura, 
com orientação principal N10°-20°E.

c. SQUARE O Granito São Pedro de Alcântara constitui-se 
de sieno ou monzogranito, de cor-cinza claro ou 
rosada e textura equigranular fina a média ou 
pórfira, com fenocristais ovoides de feldspato.

d. SQUARE O Granito Ilha é um sieno ou monzogranito, de 
cor cinza-claro ou rosada e textura equigranular 
fina a média ou pórfira, com fenocristais ovoi-
des de feldspato.

e. SQUARE As rochas miloníticas ocorrem com uma ampla 
diversidade de litotipos, predominando os 
diabásios e basaltos, formando diques que atin-
gem até 200 m de espessura, com orientação 
principal N10°-20°E.

38. As rochas ígneas ou magmáticas são aqueles 
tipos de formações rochosas que se originam no 
interior da Terra, onde é muito quente, o que faz com 
que, inicialmente, elas permaneçam sob a forma de 
magma. São rochas originadas de um magma que, ao 
resfriar, solidifica com grau de cristalinidade variável, 
em cristais, em vidro ou em uma mistura dos dois, de 
acordo com o ambiente geológico de alojamento ou 
de extravasamento do corpo magmático. A textura 
é um aspecto que reflete as diferenças de tamanhos 
dos cristais na rocha, e está ligada ao tempo de resfria-
mento do magma, e ao local em que acontece.

Assim, sobre as diferenças no aspecto textural das 
rochas ígneas, e pela sua composição química e mine-
ralógica, é correto afirmar:

a. SQUARE A cristalização dos minerais félsicos ocorrem 
sob temperaturas mais altas, nos primeiros 
estágios de resfriamento do magma, e con-
sequentemente, na cristalização dos minerais 
máficos.

b. SQUARE Rochas intermediárias são ricas em olivinas e 
piroxênios, que são minerais pobres em SiO2, e 
ricos em ferro e magnésio, o que lhes confere 
uma coloração escura. O gabro é o exemplo 
intrusivo das rochas máficas.

c. SQUARE Rochas máficas caracterizam-se por minerais 
máficos, e apresentam menos de 10% de felds-
pato. O exemplo dessa rocha é o peridotito, 
com teor muito baixo de SiO2 (45%), granula-
ção grossa, de coloração cinza-esverdeada.

d. SQUARE Rochas ultramáficas são ricas em olivinas e 
piroxênios, que são minerais pobres em SiO2, e 
ricos em ferro e magnésio, o que lhes confere 
uma coloração escura. O gabro é o exemplo 
intrusivo das rochas máficas.

e. Check-square Rochas félsicas são pobres em ferro e magné-
sio, ricas em minerais com altos teores de SiO2 
(~ 70%), como o quartzo, feldspato potássico e 
plagioclásio, e tendem a apresentar coloração 
mais clara.
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41. O licenciamento ambiental é uma exigência legal 
a que estão sujeitos todos os empreendimentos ou 
atividades que empregam recursos naturais ou que 
possam causar algum tipo de poluição ou degrada-
ção ao meio ambiente. É o procedimento pelo qual 
o órgão ambiental competente licencia a localização, 
instalação, ampliação e a operação de empreendimen-
tos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras.

De acordo com o que preconiza a Resolução CONAMA 
no 237/97, é correto afirmar:

a. SQUARE Licença Ambiental é um ato jurídico pelo qual 
o órgão ambiental competente, estabelece as 
condições, restrições e medidas de controle 
ambiental que deverão ser obedecidas pelo 
empreendedor.

b. SQUARE A Licença Prévia (LP) é necessária para dar iní-
cio a uma atividade ou empreendimento. Assim, 
ela é concedida na etapa de implantação do 
empreendimento.

c. Check-square A Licença de Operação é necessária para o fun-
cionamento do empreendimento. Ela deve ser 
requerida quando o empreendimento estiver 
edificado e após a verificação da eficácia das 
medidas de controle ambiental, estabelecidas 
nas licenças anteriores.

d. SQUARE Na execução do licenciamento ambiental, é 
facultativa a certidão da Prefeitura Municipal, 
declarando que o local e o tipo de empreen-
dimento ou atividade estão em conformidade 
com a Lei de Zoneamento Municipal.

e. SQUARE A Licença de Instalação (LI) é concedida após 
a aprovação do projeto inicial e autoriza a ins-
talação do empreendimento ou atividade de 
acordo com as especificações constantes dos 
planos e programas aprovados, não incluindo 
as medidas de controle ambiental e demais 
condicionantes.

40. O ciclo hidrológico, ou ciclo da água, é o movi-
mento contínuo da água presente nos oceanos, con-
tinentes (superfície, solo e rocha) e na atmosfera. Esse 
movimento é alimentado pela força da gravidade e 
pela energia do Sol, que provocam a evaporação das 
águas dos oceanos e dos continentes. Na atmosfera, 
forma as nuvens que, quando carregadas, provocam 
precipitações, na forma de chuva, granizo, orvalho e 
neve.

Nos continentes, é correto afirmar que a água precipi-
tada pode seguir os diferentes caminhos:

a. Check-square Flui lentamente entre as partículas e espaços 
vazios dos solos e das rochas, podendo ficar 
armazenada em subsuperfície por um período 
muito variável, formando aquíferos.

b. SQUARE Escoa e canaliza (passagem lenta de um líquido 
através de um meio) no solo ou nas rochas, 
podendo formar aquíferos, ressurgir na superfí-
cie na forma de nascentes, fontes, pântanos, ou 
alimentar rios e lagos.

c. SQUARE Evapora formando as camadas de gelo nos 
cumes de montanha e geleiras.

d. SQUARE Infiltra e percola sobre a superfície, nos casos 
em que a precipitação é maior do que a capaci-
dade de absorção do solo.

e. SQUARE Congela nos solos, rios e lagos retornando à 
atmosfera, sendo uma parte da água absorvida 
pelas plantas.
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43. A Política Nacional de Recursos Hídricos foi ins-
tituída pela Lei Federal no 9.433, de 8 de janeiro de 
1997, criou a figura dos Comitês de Bacia Hidrográfica, 
tornando-se um marco de extrema importância para a 
gestão dos recursos hídricos no território brasileiro.

Com relação a esse importante instrumento de gestão 
das águas, é correto afirmar:

a. SQUARE Os comitês de bacia hidrográfica têm como 
área de atuação uma bacia hidrográfica, ou 
uma sub-bacia, ou ainda um grupo de bacia 
ou sub-bacias hidrográficas e possuem caráter 
executivo na gestão de uso das águas.

b. Check-square A cobrança pelo uso de recursos hídricos obje-
tiva reconhecer a água como bem econômico e 
dar ao usuário uma indicação de seu real valor.

c. SQUARE As agências de água exercem a função delibe-
rativa dos comitês de bacia hidrográfica, e pos-
suem viabilidade financeira assegurada pela 
outorga do uso dos recursos hídricos.

d. SQUARE A outorga de direito de uso e a cobrança pelo 
uso da água são instrumentos de aplicação 
facultativa para gestão dos recursos hídricos 
instituídos pela Política Nacional de Recursos 
Hídricos.

e. SQUARE O enquadramento dos corpos de água em clas-
ses, segundo os usos preponderantes da água, 
visa identificar e classificar os tipos de uso da 
água numa bacia hidrográfica, diminuindo os 
custos de combate à poluição das águas.

42. O licenciamento ambiental é um instrumento uti-
lizado com o objetivo de exercer controle prévio e de 
realizar o acompanhamento de atividades que utilizem 
recursos naturais, que sejam poluidoras ou que possam 
causar degradação do meio ambiente. Tem por princí-
pio a conciliação do desenvolvimento econômico com 
o uso dos recursos naturais, é regulamentado por nor-
mas específicas, e deve estar apoiado por outros instru-
mentos de planejamento de políticas ambientais.

Sobre alguns aspectos definidos na legislação ambien-
tal sobre o processo de licenciamento ambiental, 
pode-se considerar que:

a. Check-square Correrão por conta do proponente do projeto 
todas as despesas e custos referentes à realiza-
ção do Estudo de Impacto Ambiental-EIA.

b. SQUARE O Estudo de Impacto Ambiental-EIA deve ser 
apresentado de forma objetiva com as informa-
ções traduzidas em linguagem acessível e ade-
quada a sua compreensão pela comunidade.

c. SQUARE Poluidor é a pessoa física, de direito privado, 
responsável direta ou indiretamente por ativi-
dade causadora de degradação ambiental.

d. SQUARE É competência exclusiva da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios proteger o 
meio ambiente e combater a poluição em qual-
quer de suas formas.

e. SQUARE É competência exclusiva da União proteger o 
meio ambiente e combater a poluição em qual-
quer de suas formas nas unidades da federação.
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45. No contexto da cartografia digital, a aplicação 
das técnicas e métodos auxilia a identificação e espa-
cialização de dados de uma área e tem por finalidade 
produzir representações digitais da realidade geográ-
fica. As Geotecnologias constituem-se em ferramentas 
fundamentais para suprir a carência de informações 
mais precisas, em tomadas de decisões sobre os pro-
blemas urbanos, rurais e ambientais.

Sobre essas novas Geotecnologias de representação 
temática do território e dos fenômenos geográficos, é 
correto afirmar:

a. SQUARE Geoprocessamento é tornar conhecidas as 
coordenadas de uma imagem ou um mapa ou 
qualquer outra forma de informação geográfica 
num dado sistema de referência.

b. SQUARE Sistema de Informações Geográficas é um sis-
tema de navegação por satélite que fornece a um 
aparelho receptor móvel a posição do mesmo.

c. SQUARE Sensoriamento remoto é um sistema de nave-
gação por satélite que fornece a um aparelho 
receptor móvel a posição do mesmo.

d. SQUARE Sistema de Posicionamento Global é o con-
junto de técnicas que possibilita a obtenção de 
informações sobre alvos na superfície terrestre 
(objetos, áreas, fenômenos), através do registro 
realizado por sensores remotos.

e. Check-square Georreferenciamento é tornar conhecidas as 
coordenadas de uma imagem ou um mapa ou 
qualquer outra forma de informação geográfica 
num dado sistema de referência.

44. O meio ambiente é um bem fundamental à exis-
tência humana e, como tal, deve ser assegurado e 
protegido para uso de todos. No Brasil, é protegido 
pela Lei Federal no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
que determina as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente. Crime é uma violação ao direito. Assim, será 
um crime ambiental todo e qualquer dano ou prejuízo 
causado aos elementos que compõem o ambiente: 
flora, fauna, recursos naturais e o patrimônio cultural.

Sobre os tipos de crimes ambientais definidos pela Lei 
de Crimes Ambientais, é correto afirmar:

a. SQUARE A violação da ordem urbana e do patrimônio 
cultural não configuram um crime ambiental 
para o que prevê a Lei de Crimes Ambientais.

b. SQUARE Destruir, danificar, lesar ou maltratar plantas 
de ornamentação de logradouros públicos, ou 
em propriedade privada alheia, não é tipifi-
cado como crime ambiental na Lei de Crimes 
Ambientais.

c. SQUARE Não comete crime ambiental o funcionário 
público que concede licença, autorização 
ou permissão em desacordo com as normas 
ambientais, para as atividades, obras ou servi-
ços cuja realização depende de ato autorizativo 
do Poder Público.

d. Check-square São considerados crimes ambientais a pesquisa, 
lavra ou extração de recursos minerais sem 
autorização ou em desacordo com a obtida e a 
não recuperação da área explorada.

e. SQUARE Com relação à poluição e outros crimes ambien-
tais, pode-se afirmar que todas as atividades 
humanas produzem poluentes (lixo, resíduos 
e afins). No entanto, será considerado crime 
ambiental, passível de penalização, apenas a 
poluição acima dos limites estabelecidos por lei.
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47. A origem, a formação e as contínuas transforma-
ções da Terra, assim como dos materiais orgânicos que 
a constituem, são estudados pela geologia, que divide 
a história do planeta em eras geológicas. Essas eras 
correspondem a grandes intervalos de tempo dividi-
dos em períodos. Esses períodos se subdividem em 
épocas e idades. Cada uma dessas subdivisões corres-
ponde a algumas importantes alterações ocorridas na 
evolução da Terra.

Sobre essas importantes transformações ocorridas na 
Terra ao longo do tempo geológico, é correto afirmar:

a. SQUARE Na época do plioceno do período terciário da 
era cenozoica ocorreu o aparecimento das 
primeiras espécies de cavalos e elefantes.

b. SQUARE O domínio dos mamíferos de grande porte 
e a evolução do Homo sapiens ocorreram na 
época do pleistoceno no período cretáceo da 
era mesozoica.

c. SQUARE Na época do oligoceno no período terciário, 
ocorreu o avanço das geleiras, e a vegetação 
era dominada pelos campos e savanas.

d. Check-square As primeiras plantas com flores, grupos moder-
nos de insetos, pássaros e mamíferos surgiram 
no período cretáceo da era mesozoica.

e. SQUARE As primeiras plantas com flores, grupos moder-
nos de insetos, pássaros e mamíferos surgiram 
no período terciário da era cenozoica.

46. O planeta Terra, muito provavelmente, possui 
cerca de 4,6 bilhões de anos. Isso significa que ele é 
bem antigo, a depender do referencial, pois, se con-
siderarmos a idade do universo (13 bilhões de anos), 
o nosso planeta não é tão “velho” assim; mas se com-
pararmos com o tempo de formação das civilizações, 
aí a idade da Terra é muito ampla. Por esse motivo, 
existem duas principais escalas de tempo: a do tempo 
geológico e a do tempo histórico. Quando falamos 
em tempo geológico, referimo-nos a uma escala de 
tempo que costuma ser medida nos milhões ou até 
bilhões de anos.

A partir de uma análise mais clássica, sobre a classifi-
cação das eras geológicas e seus respectivos períodos, 
na escala geológica do tempo, é correto afirmar:

a. Check-square A era cenozoica é dividida em período terciário 
e quaternário.

b. SQUARE O período quaternário é o mais antigo período 
da era cenozoica.

c. SQUARE A era mesozoica é dividida nos períodos terciá-
rio e quaternário.

d. SQUARE Os períodos carbonífero e permiano são os 
períodos mais recentes da era mesozoica.

e. SQUARE O período cambriano é dividido em pleisto-
ceno e holoceno.
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49. A estrutura geológica refere-se aos tipos de rochas 
que compõem uma determinada área, sua distribuição, 
idade e o processo geológico que as formou, enquanto 
o relevo refere-se à forma da superfície terrestre. Neste 
sentido, a estrutura indica a origem, a composição e 
a formação do terreno ao longo do tempo geológico, 
estrutura esta que assume uma determinada forma do 
relevo; por exemplo, as bacias sedimentares (estrutura) 
podem ser uma planície (forma do relevo).

De acordo com os tipos rochas e suas origens, são 
identificadas três estruturas geológicas, sobre as quais 
é correto afirmar:

a. SQUARE Os crátons, também chamados de cadeias 
orogênicas, são formações geológicas conside-
radas recentes, cujo início ocorreu na era ceno-
zoica, no período Terciário.

b. SQUARE Os dobramentos modernos, também conheci-
dos como escudos cristalinos, são formações 
geológicas consideradas antigas, formadas nas 
primeiras eras geológicas do planeta, durante a 
sua formação.

c. SQUARE As bacias sedimentares são compostas por 
rochas ígneas, ou magmáticas, e metamórficas, 
apresentando uma elevada quantidade de 
grandezas minerais (como o ouro, o ferro, o 
alumínio e muitos outros).

d. SQUARE Os crátons são resultantes das ações do tecto-
nismo, geralmente do choque ou conflito entre 
duas placas tectônicas. Essas formações são 
originárias das grandes cadeias de montanhas 
da Terra.

e. Check-square Os crátons, também conhecidos como escudos 
cristalinos, são formações geológicas conside-
radas antigas, formadas nas primeiras eras geo-
lógicas do planeta.

48. Movimento de Massa, também denominado desli-
zamento, escorregamento, ruptura de talude, queda de 
barreiras, entre outros nomes, se refere aos movimentos 
de descida de solos e rochas sob o efeito da gravidade, 
geralmente potencializado pela ação da água. Con-
siderando os mecanismos específicos e os diferentes 
materiais envolvidos, os movimentos de massa são clas-
sificados em quatro tipos principais: Fluxo de Detritos e 
Lama; Subsidência e Colapsos; Quedas, Tombamentos e 
Rolamentos; e Deslizamentos e Escorregamentos.

Sobre as características que tipificam esses movimen-
tos de massa, é correto afirmar:

a. SQUARE Subsidência e Colapsos são movimentos de blo-
cos rochosos ao longo de encostas que geral-
mente ocorrem devido aos descalçamentos.

b. Check-square Os Fluxos de Lama e Detritos são movimentos 
de massa extremamente rápidos e desencadea-
dos por um intenso fluxo de água na superfície, 
em decorrência de chuvas fortes.

c. SQUARE Deslizamentos ou Escorregamentos são movi-
mentos em queda livre de fragmentos rochosos 
(de volumes variáveis) que se desprendem de 
taludes íngremes.

d. SQUARE Quedas são movimentos de massa extre-
mamente rápidos e desencadeados por um 
intenso fluxo de água na superfície, em decor-
rência de chuvas fortes.

e. SQUARE Tombamentos são movimentos de blocos 
rochosos ao longo de encostas que geralmente 
ocorrem devido aos descalçamentos.
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50. A gênese geológica do embasamento rochoso 
das bacias oceânicas condiciona o relevo do fundo 
dos oceanos, que não é simplesmente plano. Ao con-
trário, possui diversos tipos de acidentes geográficos 
e feições geomorfológicas que afetam o percurso das 
correntes marinhas e retratam a história geológica 
da Terra. As feições e o relevo do fundo oceânico são 
determinados por processos geológicos, em especial 
pela tectônica de placas.

Com relação à morfologia da zona costeira e marinha 
adjacente, é correto afirmar:

a. SQUARE No limite da plataforma continental existe um 
acidente abrupto dos fundos marinhos, a cordi-
lheira meso-oceânica.

b. SQUARE A plataforma continental é uma continuação 
natural do relevo continental que se estende 
até a planície abissal.

c. Check-square No limite da plataforma continental existe um 
acidente abrupto dos fundos marinhos, defi-
nido como talude continental.

d. SQUARE A plataforma continental configura-se na 
extensão emersa dos continentes e ocupa 7 a 
8% da área total dos oceanos.

e. SQUARE O talude continental corresponde à borda dos 
continentes, marcando os seus limites entre a 
linha de praia e a profundidade máxima de 200 
metros.
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