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      PREFEITURA DE SERINGUEIRAS / RO  

 

 

       TÉCNICO AMBIENTAL  
Código da Prova  

S19 X 
Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas. 

Duração da prova: 3h30 TARDE 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“A VIDA É A ARTE DO ENCONTRO, EMBORA HAJA TANTO 
DESENCONTRO PELA VIDA.” (Vinícius de Moraes) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém quarenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de 

resposta – A, B, C, D e E.  

 

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas. 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição. 
 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 
 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões. 
 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. 
  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. 

 
Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus 
pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.  
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 
 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Questão 1 

A linguagem ideal seria aquela em que cada palavra 
(significante) designasse ou apontasse apenas uma coisa, 
correspondesse a uma só ideia ou conceito, tivesse um só 
sentido (significado). Como isso não ocorre em nenhuma 
língua conhecida, as palavras são, por natureza, 
enganosas, porque são: 

 

(A) hiperativas. 

(B) polissêmicas. 

(C) monossilábicas. 

(D) ácidas. 

(E) biunívocas. 

 

Questão 2 

 
Nesta narrativa, o sentido da palavra explicando é: 

(A) ensinando. 

(B) significando. 

(C) abrindo. 

(D) justificando. 

(E) lecionando. 

 

Questão 3 

São várias as funções que as orações subordinadas 
exercem em outra. As três famílias de orações 
subordinadas são: 

 

(A) substantivas; adjetivas; e adverbiais. 

(B) monocromáticas; adjetivas; e adverbiais. 

(C) substantivas; musicais; e adverbiais. 

(D) substantivas; adjetivas; e recíprocas. 

(E) recíprocas; musicais; e adverbiais. 

 

Questão 4 

Num período composto, as orações se interligam mediante 
dois processos sintáticos universais: a coordenação e a 
subordinação. 

Analise as quatro orações: 

 
A alternativa que define a sequência correta é: 

 

(A) (1) coordenação. 

(2) coordenação. 

(3) coordenação. 

(4) subordinação. 

 

(B) (1) subordinação. 

(2) subordinação. 

(3) coordenação. 

(4) subordinação. 

 

(C) (1) coordenação. 

(2) subordinação. 

(3) subordinação. 

(4) subordinação. 

 

(D) (1) coordenação. 

(2) subordinação. 

(3) coordenação. 

(4) subordinação. 

 

(E) (1) coordenação. 

(2) subordinação. 

(3) coordenação. 

(4) coordenação. 
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Questão 5 

Do ponto de vista discursivo, há três processos sintáticos 
que apresentam um grau crescente de conexão: parataxe; 
hipotaxe; e subordinação.  

 

Sobre este tema, analise as afirmativas. 

 

I - As estruturas paratáticas podem-se apresentar 
justapostas ou coordenadas. As coordenadas se 
caracterizam pela ausência de um elemento 
conector, enquanto as justapostas apresentam, 
formalmente, um conectivo. 

 

II -  As estruturas hipotáticas incluem as orações relativas 
apositivas e as adverbiais da gramática tradicional. 

 

III - As estruturas subordinadas abrangem as cláusulas 
completivas e as relativas restritivas. Essas cláusulas 
funcionam como argumento externo ou argumento 
interno de uma outra oração, a matriz, ou como 
modificadores de um nome dessa oração. 

 

Está (ão) correta (s): 

 

(A) somente I. 

(B) somente II. 

(C) somente I e III. 

(D) somente II e III. 

(E) I, II e III. 

 

Questão 6 

Em geral, o parágrafo padrão, aquele de estrutura mais 
comum e mais eficaz, consta de duas ou três partes: 
introdução; desenvolvimento; e, em parágrafos mais 
extensos ou de maior complexidade, conclusão. A 
introdução apresenta a ideia-núcleo, de maneira sumária e 
sucinta, e é denominada tópico frasal. O desenvolvimento 
é a explanação da ideia- núcleo.  

Analise o texto: 

 
Qual o período que constitui o tópico frasal? 

 

(A) Somos os iniciadores, os ensaiadores, os 
experimentadores de uma das mais amplas, profundas 
e graves empresas que ainda se acharam em mãos da 
humanidade. 

(B) Os navegadores das descobertas que chegaram até nós 
impelidos pela vibração matinal da Renascença, 
cumpriram um feito que terminava com o triunfo na luz 
da própria glória; belo era o país que descobriram, 
opulenta a terra que pisavam, maravilhoso o mundo 
que em redor se desdobrava; podiam voltar, contentes, 
que tudo para eles se cumprira. 

(C) O Brasil é a primeira grande experiência que faz na 
história moderna a espécie humana para criar um 
grande país independente, dirigindo-se por si mesmo, 
debaixo dos trópicos. 

(D) Os navegadores das descobertas que chegaram até nós 
impelidos pela vibração matinal da Renascença, 
cumpriram um feito que terminava com o triunfo na luz 
da própria glória. 

(E) Belo era o país que descobriram, opulenta a terra que 
pisavam, maravilhoso o mundo que em redor se 
desdobrava; podiam voltar, contentes, que tudo para 
eles se cumprira. 
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Questão 7 

As figuras de linguagem não são meros adornos em um 
texto, sobretudo para aqueles que adotam a linguagem 
literária. As figuras de linguagem podem ser consideradas 
como uma maneira de aperfeiçoar o comportamento 
intelectual e o uso mais eficaz da linguagem. São 
consideradas categorias de figuras de linguagem: as figuras 
de construção ou sintaxe; figuras de palavras e/ou figuras 
de pensamento; e figuras de som. Na categoria figuras de 
construção ou sintaxe, entre outras, estão: 

 

(A) diácope –paronomásia–hipérbole – cacofonia. 

(B) anacoluto – circunlóquio – diácope – assíndeto. 

(C) cacofonia – circunlóquio –paronomásia – assíndeto. 

(D) antítese – circunlóquio – diácope – assíndeto. 

(E) anacoluto –hipérbole–paronomásia – antítese. 

 

Questão 8 

O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa publicado no 
DECRETO Nº 6.583, DE 29 DE SETEMBRO DE 2008, define a 
acentuação gráfica. Considerando o conteúdo desse 
acordo, estão corretas todas as palavras da alternativa: 

 

(A) vôo / ideia / frequente / contra cheque / contra 
ataque. 

(B) voo / idéia / freqüente / contracheque / contra-ataque. 

(C) voo / ideia / frequente / contra-cheque / contra-
ataque. 

(D) voo / idéia / frequente / contra-cheque / contra 
ataque. 

(E) voo / ideia / frequente / contracheque / contra-ataque. 

 

Questão 9 

Os sinais de pontuação representam os recursos atribuídos 
à escrita. Dentre suas muitas finalidades, está a de 
reproduzir pausas e entonações da fala.  

 

A vírgula tem as seguintes finalidades: 

(1) Separar termos que possuem  a mesma função sintática 
na oração. 

(2) Isolar o vocativo. 

(3) Isolar o aposto. 

(4) Isolar termos antecipados, como complemento ou 
adjunto. 

 

Analise as frases: 

(--) Então, minha cara, não há mais o que se dizer! 

(--) O menino berrou, chorou, esperneou e, enfim, dormiu. 

(--) Uma vontade indescritível de beber água, eu senti 
quando olhei para aquele copo suado!  

(--) O João, ex-integrante da comissão, veio assistir à 
reunião. 

 

A alternativa que apresenta a sequência correta é: 

(A) (1) (2) (3) (4). 

(B) (2) (4) (3) (1). 

(C) (4) (1) (3) (2). 

(D) (2) (4) (1) (3). 

(E) (2) (1) (4) (3). 

 

Questão 10 

“Quando o verbo da fala está no presente do indicativo e o 
da oração justaposta, no pretérito perfeito, o primeiro vai 
para o pretérito imperfeito do mesmo modo, mas o 
segundo não sofre alteração.” 

 (Extraído de: GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna: 
aprenda a escrever, aprendendo a pensar. Rio de Janeiro: 2010, 
p.153.) 

 

 
 

Com base no trecho de texto e no quadro, a alternativa 
que apresenta as palavras adequadas, na sequência 
correta, para completar as frases, no discurso direto e no 
discurso indireto, é: 

(A) Estou – estava. 

(B) Estou – estaria. 

(C) Estive – estaria. 

(D) Estava – estava. 

(E) Estou – estive. 
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ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Questão 11 

O Art. 6º da Lei Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950, define 
os crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos 
poderes legislativo e judiciário e dos poderes 
constitucionais dos Estados. Entre eles estão: 

 

I - tentar dissolver o Congresso Nacional, impedir a reunião 
ou tentar impedir por qualquer modo o funcionamento de 
qualquer de suas Câmaras. 

 

II - usar de violência ou ameaça contra algum 
representante da Nação para afastá-lo da Câmara a que 
pertença ou para coagí-lo no modo de exercer o seu 
mandato bem como conseguir ou tentar conseguir o 
mesmo objetivo mediante suborno ou outras formas de 
corrupção. 

 

III - violar as imunidades asseguradas aos membros do 
Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas dos 
Estados, da Câmara dos Vereadores do Distrito Federal e 
das Câmaras Municipais. 

 

IV – NÃO permitir que força estrangeira transite pelo 
território do país ou nele permaneça quando a isso se 
oponha o Congresso Nacional. 

 

Está (ão) correta (s): 

(A) somente I.  

(B) somente I e II. 

(C) somente III e IV. 

(D) somente I, II e III. 

(E) I, II, III e IV. 

 

Questão 12 

A Lei nº 1.079/50 - Lei dos Crimes de Responsabilidade no 
artigo 78º define que o Governador será julgado nos 
crimes de responsabilidade, pela forma que determinar a 
Constituição do Estado, e não poderá ser condenado senão 
à perda do cargo, com inabilitação até cinco anos, para o 
exercício de qualquer função pública, sem prejuízo da ação 
da justiça comum.  

Analise as afirmativas: 

I -  Quando o tribunal de julgamento for de jurisdição 
mista, serão iguais, pelo número, os representantes 
dos órgãos que o integrarem, excluído o Presidente, 
que será o Presidente do Tribunal de Justiça. 

II - Em qualquer hipótese, só poderá ser decretada a 
condenação pelo voto de 1 (um) terço dos membros 
de que se compuser o tribunal de julgamento. 

III -  Nos Estados onde as Constituições não determinarem 
o processo nos crimes de responsabilidade dos 
Governadores, aplicar-se-á o disposto nesta lei, 
devendo, porém, o julgamento ser proferido por um 
tribunal composto de cinco membros do Legislativo e 
de cinco desembargadores, sob a presidência do 
Presidente do Tribunal de Justiça local, que terá 
direito de voto no caso de empate. A escolha desse 
Tribunal será feita: a dos membros do legislativo, 
mediante eleição pela Assembléia; a dos 
desembargadores, mediante sorteio. 

IV - Esses atos deverão ser executados dentro de cinco dias 
contados da data em que a Assembléia enviar ao 
Presidente do Tribunal de Justiça os autos do 
processo, depois de decretada a procedência da 
acusação. 

 

Está (ão) correta (s): 

 

(A) somente I.  

(B) somente I e II. 

(C) somente III e IV. 

(D) somente I, II e III. 

(E) somente I, III e IV. 
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Questão 13 

O anexo ao Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal), CAPÍTULO I, Seção I, trata das Regras 
Deontológicas. O item XII destas regras define que: 

 

(A) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência 
dos princípios morais são primados maiores que devem 
nortear o servidor público, seja no exercício do cargo 
ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da 
vocação do próprio poder estatal.  

(B) A remuneração do servidor público é custeada pelos 
tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até 
por ele próprio, e por isso se exige, como 
contrapartida, que a moralidade administrativa se 
integre no Direito, como elemento indissociável de sua 
aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como 
conseqüência, em fator de legalidade. 

(C) Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o 
poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da 
mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade 
humana, quanto mais a de uma Nação. 

(D) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante 
a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao 
seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, 
integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode 
ser considerado como seu maior patrimônio. 

(E) Toda ausência injustificada do servidor de seu local de 
trabalho é fator de desmoralização do serviço público, 
o que quase sempre conduz à desordem nas relações 
humanas. 

 

Questão 14 

O anexo ao Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal), CAPÍTULO I, Seção II,  trata Dos Principais Deveres 
do Servidor Público. Entre estes deveres fundamentais 
NÃO ESTÁ CORRETO: 

 

(A) manter-se atualizado com as instruções, as normas de 
serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce 
suas funções. 

(B) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências 
específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. 

(C) dificultar a fiscalização de todos os atos ou serviços por 
quem de direito. 

(D) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas 
ao exercício da função. 

(E) ter consciência de que seu trabalho é regido por 
princípios éticos que se materializam na adequada 
prestação dos serviços públicos. 

 

Questão 15 

A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu 
Título I, ao tratar dos Princípios fundamentais, no seu 
Artigo primeiro, tematiza que a República Federativa do 
Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal; e que se constitui em 
Estado Democrático de Direito. Tem como fundamentos: 

 

(A) a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa 
humana; os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa; e o pluralismo político. 

(B) a soberania; a cidadania; a não-intervenção; os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa; e o pluralismo 
político. 

(C) o repúdio ao terrorismo e ao racismo; a dignidade da 
pessoa humana; os valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa; e o pluralismo político. 

(D) a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa 
humana; os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa; e o alistamento militar. 

(E) a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa 
humana; os valores religiosos e familiares; e o 
pluralismo político. 
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INFORMÁTICA BÁSICA 

Questão 16 

Em uma manutenção de rotina usam-se os comandos em 
momentos de monitoração e urgência. Qual o comando no 
modo de texto do Linux que lista todos os arquivos de um 
diretório? 

 

(A) DF 

(B) CD 

(C) MKDIR 

(D) RM 

(E) LS 

 

Questão 17 

Um sistema de arquivo (file system, do inglês) é um 
conjunto de estruturas lógicas, ou seja, feitas diretamente 
via software, que permite ao sistema operacional ter 
acesso e controlar os dados gravados no disco. No sistema 
operacional Windows 10, qual o sistema de arquivos 
utilizado? 

 

(A) FAT16 

(B) EXT4 

(C) FAT32 

(D) APFS 

(E) NTFS 

 

Questão 18 

Um software é considerado livre quando atende a quatro 
tipos de liberdades definidas pela Free Software 
Foundation. Qual alternativa abaixo contém todas as 
liberdades necessárias para caracterizar um software como 
livre? 

 

(A) Liberdade para uso em qualquer finalidade / liberdade 
para estudar e adaptar o software / liberdade para 
redistribuir cópias / liberdade para modificar e 
distribuir o código 

(B) Liberdade para determinar áreas de utilização do 
software / liberdade para estudar e adaptar o software 
/ liberdade para redistribuir cópias / liberdade para 
modificar e distribuir o código 

(C) Liberdade para estudar e adaptar o software / 
liberdade para modificar e distribuir o código / 
liberdade para redistribuir cópias / liberdade para 
especificar em qual tecnologia deve ser utilizado 

(D) Liberdade para determinar o uso do software / 
liberdade para modificar e distribuir o código / 
liberdade para estudar e adaptar o software / liberdade 
para redistribuir cópias 

(E) Liberdade para uso em qualquer finalidade / liberdade 
para estudar e adaptar o software / liberdade para 
redistribuir cópias / liberdade para determinar quais 
modificações podem ser feitas no software 

 

Questão 19 

O byte e seus múltiplos operam como contadores de um 
volume de dados em um computador ou sistema 
computacional. UM Terabyte equivale a quantos 
gigabytes? 

 

(A) 256 

(B) 512 

(C) 1024 

(D) 2048 

(E) 4096 

 

Questão 20 

Na computação, um protocolo é uma convenção que 
controla e possibilita conexão, comunicação, transferência 
de dados entre dois sistemas computacionais. Qual das 
alternativas representa o principal protocolo utilizado na 
comunicação entre computadores em rede sob o qual 
assenta a internet? 

 

(A) POP3 

(B) TCP 

(C) SMTP 

(D) IMAP 

(E) DNS 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21 

A Lei Federal de nº 9.605/1998 dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências. A respeito desta lei, indique a alternativa 
correta. 

 

(A) A comunicação prévia pelo agente do perigo iminente 
de degradação ambiental não poderá atenuar a pena.  

(B) Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade 
competente não observará a situação econômica do 
infrator, no caso de multa. 

(C) A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo cível 
poderá ser aproveitada no processo penal, 
instaurando-se o contraditório. 

(D) A responsabilidade das pessoas jurídicas exclui a das 
pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do 
mesmo fato. 

(E) O baixo grau de instrução ou de escolaridade do agente  
não atenua a pena. 

 

Questão 22 

O Decreto Nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, dispõe 
sobre: 

 

(A) a classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento, bem como 
estabelece as condições e padrões de lançamento de 
efluentes, e dá outras providências. 

(B) licenciamento ambiental  e suas aplicações. 

(C) 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. 

(D) regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 
2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, e dá 
outras providências. 

(E) A ISSO 9000  e suas aplicações. 

 

Questão 23 

A respeito dos biomas, indique a alternativa cuja afirmação 
está correta: 

 

(A) florestas tropicais estão presentes em regiões com 
altitudes elevadas. 

(B) distribuem-se na superfície terrestre, grande parte em 
função da latitude. 

(C) o clima e o solo são fatores insignificantes na 
distribuição do bioma. 

(D) a tundra se caracteriza pela presença de árvores.  

(E) a Floresta de coníferas se caracteriza por uma 
vegetação muito diversificada. 

 

Questão 24 

A Lei Federal de nº 11.516/2007, dispõe sobre a criação do 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 
Instituto Chico Mendes, dentre outras medidas. A respeito 
desta lei, é possível afirmar que: 

 

(A) o instituto tem como umas finalidades, exercer o poder 
de polícia ambiental para a proteção das unidades de 
conservação instituídas pela União. 

(B) fomentar e educação ambiental não faz parte do 
objetivo desta lei. 

(C) exclui o exercício supletivo do poder de polícia 
ambiental pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

(D) Altera a CONAMA 357 de 2005. 

(E) não tem por finalidade  promover e executar, em 
articulação com os demais órgãos e entidades 
envolvidos, programas recreacionais, de uso público e 
de ecoturismo nas unidades de conservação, onde 
estas atividades sejam permitidas. 

 

Questão 25 

Com relação ao efeito estufa, é possível afirmar que: 

 

(A) o controle do desmatamento mundial não se configura 
como uma medida de controle do efeito estufa. 

(B) o efeito estufa e a destruição da camada de ozônio são 
dois problemas ambientais que não estão relacionados 
com a distribuição da energia solar na atmosfera. 

(C) O efeito estufa não está relacionado com a energia 
degradada, calor, que resulta das transformações de 
energia que ocorrem na ecosfera. 

(D) Jhb configura-se apenas como um processo químico.  

(E) passa necessariamente, pelo controle da emissão de 
CO2. 
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Questão 26 

O chamado Clean Development Mechanism (CDM), ou 
mecanismo de Desenvolvimento Limpo  (MDL), visa uma 
nova abordagem para reduzir a concentração de gases 
causadores do efeito estufa, principalmente o CO2. Com 
relação a este mecanismo, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Tal mecanismo não apresenta resultados efetivos na 
redução do aquecimento global. 

(B) Esta nova proposta leva em conta o elevado nível de 
emissão de gases dos países industrializados e a 
capacidade de apenas países desenvolvidos absorvê-
los.  

(C) Os recursos recebidos pelos países em 
desenvolvimento devem ser obrigatoriamente 
aplicados em projeto que promova o “sequestro” do 
carbono da atmosfera com a promoção de 
reflorestamento e de plantio de áreas degradadas.  

(D) A madeira produzida poderá ser utilizada como lenha 
em qualquer outra forma de combustão. 

(E) O projeto inclui florestas primárias existentes. 

 

Questão 27 

De acordo com a Lei Federal de nº 9.795/1999, assinale a 
afirmativa correta: 

 

(A) dispõe apenas a respeito da educação ambiental e não 
menciona a Política Nacional de Educação Ambiental. 

(B) segundo tal lei, o enfoque humanista, holístico, 
democrático e participativo não faz parte dos princípios 
básicos da educação ambiental. 

(C) institui a Política Nacional de Educação Ambiental. 

(D) a garantia de democratização das informações 
ambientais não se configura como um objetivo 
fundamental da educação ambiental. 

(E) versa apenas  sobre a Educação Ambiental no Ensino 
Formal. 

 

Questão 28 

A respeito Lei Federal de nº 9.795/1999, assinale a 
alternativa que apresenta a afirmativa correta: 

 

(A) o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à 
diversidade individual e cultural não fazem parte dos 
princípios básicos da educação ambiental. 

(B) entende-se por educação ambiental na educação 
escolar aquela desenvolvida no âmbito dos currículos 
apenas  das instituições de ensino públicas. 

(C) enfoque humanista, holístico, democrático e 
participativo, não fazem parte dos princípios básicos da 
educação ambiental. 

(D) como parte do processo educativo, indivíduos 
específicos têm direito à educação ambiental. 

(E) as ações de estudos, pesquisas e experimentações 
devem ser voltadas, dentre outros aspectos, para a 
busca de alternativas curriculares e metodológicas de 
capacitação na área ambiental. 

 

Questão 29 

A respeito da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, assinale a opção correta: 

 

(A) em seu artigo 225, insere a temática ambiental como 
princípio constitucional para nortear o 
desenvolvimento do país em bases sustentáveis. 

(B) não aborda o tema meio ambiente em nenhum dos 
seus artigos. 

(C) ainda não estabelece diretrizes para o licenciamento 
ambiental, impactando diretamente no avanço da 
degradação do meio ambiente.  

(D) as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, somente pessoas 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados. 

(E) consideram-se cruéis as práticas desportivas que 
utilizem animais, mesmo que sejam manifestações 
culturais. 
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Questão 30 

Sobre o Programa Nacional de Educação Ambiental – 
ProNEA – é correto afirmar que: 

 

(A) garantir junto às unidades federativas a implantação de 
espaços de articulação da Educação Ambiental não se 
configura como objetivo do programa.  

(B) tem como eixo orientador a perspectiva da 
sustentabilidade ambiental na construção de um país 
de todos. 

(C) tem como  diretriz a centralização espacial e 
institucional. 

(D) democracia e Participação Social não fazem parte de 
suas diretrizes. 

(E) respeito à liberdade e à equidade de gênero não fazem 
parte dos princípios do ProNEA. 

 

Questão 31 

A partir das legislações, políticas e projetos de educação 
ambiental, é possível afirmar que: 

 

(A) não contribuem para a evolução da educação 
ambiental no território brasileiro. 

(B) o Decreto nº 7.215/2010 regulamentou a Lei Federal 
9.795. 

(C) a educação ambiental surgiu no Brasil posteriormente a 

      sua institucionalização no governo federal. 

(D) a Política Nacional de Meio Ambiente, estabeleceu em, 
no âmbito legislativo, a necessidade de inclusão da 
educação ambiental em todos os níveis de ensino. 

(E) a diretoria do Programa Nacional de Educação 
Ambiental não realizou a implementação de cursos de 
Educação Ambiental a Distância. 

 

Questão 32 

Qual resolução define os empreendimentos 
potencialmente causadores de impacto ambiental nacional 
ou regional ? 

 

(A) CONAMA 430 

(B) CONAMA 378 

(C) CONAMA 357 

(D) CONAMA 237 

(E) CONAMA 387 

 

Questão 33 

Com relação à Resolução CONAMA nº 379/2006, pode-se 
afirmar corretamente que: 

 

(A) cria e regulamenta sistema de dados e informações 
sobre a gestão florestal no âmbito do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente-SISNAMA. 

(B) institui a Política Nacional de Educação Ambiental. 

(C) regulamentou a Lei Federal 9.795. 

(D) complementa e altera a Resolução nº 357/2005. 

(E) estabelece procedimentos para o licenciamento 
ambiental de Projetos de Assentamentos de Reforma 
Agrária, e dá outras providências. 

 

Questão 34 

A respeito da Política Nacional da Biodiversidade, assinale 
a opção correta: 

 

(A) foi instituída pelo Decreto Nº 7.215 de 2010. 

(B) a diversidade biológica tem valor intrínseco, 
merecendo respeito dependendo de seu valor para o 
homem ou do potencial para uso humano. 

(C) as nações não são responsáveis pela conservação de 
sua biodiversidade. 

(D) foi instituída pelo Decreto Nº 4.339 de 2002. 

(E) educação, sensibilização pública, informação e 
divulgação sobre biodiversidade, não se configuram 
como componentes da Política Nacional da 
Biodiversidade. 
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Questão 35 

No que se refere ao Decreto Nº 6.040 de 2007, assinale a 
alternativa correta.  

 

(A) Definem-se como territórios tradicionais: os espaços 
necessários à reprodução cultural, social e econômica 
dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles 
utilizados de forma apenas permanente. 

(B) Garantir aos povos e comunidades tradicionais seus 
territórios não se caracteriza como um dos  objetivos 
específicos da PNPCT. 

(C) O reconhecimento, a valorização e o respeito à 
diversidade socioambiental e cultural dos povos e 
comunidades tradicionais não devem  levar em conta 
os recortes etnia, raça, gênero, idade, religiosidade, 
ancestralidade, orientação sexual. 

(D) A articulação com as demais políticas públicas 
relacionadas aos direitos dos Povos e Comunidades 
Tradicionais nas diferentes esferas de governo não se 
configura como um dos princípios da Política nacional 
de desenvolvimento sustentável dos povos e 
comunidades tradicionais. 

(E) Definem-se como territórios tradicionais: os espaços 
necessários a reprodução cultural, social e econômica 
dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles 
utilizados de forma permanente ou temporária,  no que 
diz respeito aos povos indígenas e quilombolas. 

 

Questão 36 

A respeito do Decreto nº 5.758/2006, é correto afirmar 
que: 

 

(A) institui a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

(B) não prevê o desenvolvimento de estratégias para 
estabelecer sistema abrangente de áreas protegidas, 
ecologicamente representativo e efetivamente 
manejado. 

(C) respeito à diversidade da vida e ao processo evolutivo, 
não se configura como um dos princípios do decreto. 

(D) institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas 
Protegidas - PNAP, seus princípios, diretrizes, objetivos 
e estratégias, e dá outras providências. 

(E) dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao 
meio ambiente, estabelece o processo administrativo 
federal para apuração destas infrações, e dá outras 
providências. 

 

Questão 37 

De acordo com a  Lei Federal nº 12.188/2010, pode-se 
afirmar que: 

 

(A) aumentar a renda do público beneficiário e agregar 
valor à sua produção não se constitui como um dos 
objetivos da Pnater. 

(B) gratuidade, qualidade e acessibilidade aos serviços de 
assistência técnica e extensão rural não fazem parte 
dos princípios da Pnater. 

(C) na destinação dos recursos financeiros da Pnater, será 
priorizado o apoio às entidades e aos órgãos privados. 

(D) institui a Política Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma 
Agrária – PNATER – dentre outras medidas.  

(E) contribuição para a segurança e soberania alimentar e 
nutricional não faz parte dos princípios da Pnater. 

 

Questão 38 

Em 14 de outubro de 2011 foram instituídos, através da Lei 
Federal de nº 12.512/2011, o Programa de Apoio à 
Conservação Ambiental e o Programa de Fomento às 
Atividades Produtivas Rurais, dentre outras medidas. A 
respeito do Programa de Apoio à Conservação Ambiental, 
assinale a alternativa correta.  

 

(A) A execução do Programa de Apoio à Conservação 
Ambiental ficará sob a responsabilidade do IBAMA, ao 
qual caberá definir as normas complementares do 
Programa. 

(B) Encontrar-se em situação de extrema pobreza não é 
uma das condições para as famílias participarem no 
Programa de Apoio à Conservação Ambiental. 

(C) A habilitação do beneficiário em outros programas ou 
ações federais de incentivo à conservação ambiental, 
não deve acarretar a cessação da transferência de 
recursos do Programa. 

(D) Promover a cidadania, a melhoria das condições de 
vida e a elevação da renda da população em situação 
de extrema pobreza que exerça atividades de 
conservação dos recursos naturais no meio rural não se 
configura como um dos objetivos do programa. 

(E) Poderão ser beneficiárias do Programa de Apoio à 
Conservação Ambiental as famílias em situação de 
extrema pobreza que desenvolvam atividades de 
conservação em territórios ocupados por ribeirinhos, 
extrativistas, populações indígenas, quilombolas e 
outras comunidades tradicionais. 
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Questão 39 

O Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais 
foi instituído pela Lei Federal de nº 12.512/2011. Com 
relação a este programa, indique a alternativa correta. 

 

(A) Promover a segurança alimentar e nutricional dos seus 
beneficiários caracteriza-se como um dos objetivos do 
programa. 

(B) O Programa de Fomento às Atividades Produtivas 
Rurais não tem relação com o Ministérios do 
Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome. 

(C) O Programa de Fomento às Atividades Produtivas 
Rurais será executado por meio da transferência de 
recursos financeiros reembolsáveis e da 
disponibilização de serviços de assistência técnica. 

(D) O Poder Executivo disporá somente sobre a 
participação do Ministérios do Desenvolvimento 
Agrário. 

(E) Mesmo que as atividades produtivas sejam realizadas 
coletivamente, o projeto poderá contemplar apenas 
uma das família, conforme o regulamento. 

 

Questão 40 

O Código Florestal Brasileiro foi criado por meio da Lei de 
nº 4.771 de 1965. Posteriormente, o código passou a ser 
regulado pela Lei nº 12.651 de maio de 2012. Entretanto,  
em outubro do mesmo ano, ele foi alterado através da Lei 
nº 12.727, de outubro de 2012. De acordo com o Código 
Florestal Brasileiro e suas alterações, pode-se afirmar que: 

 

(A) a Lei nº 12.727estabelece normas gerais apenas sobre 
a proteção da vegetação, áreas de Preservação 
Permanente e as áreas de Reserva Legal, e não versa 
sobre a exploração florestal. 

(B) fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da 
inovação para o uso sustentável do solo e da água, a 
recuperação e a preservação das florestas e demais 
formas de vegetação nativa, fazem parte dos princípios 
da última atualização do código.  

(C) em sua última atualização, o código Florestal Brasileiro 
altera a Resolução CONAMA 357. 

(D) não são sujeitos à apresentação de Estudo Prévio de 
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental  
os novos empreendimentos localizados em região com 
adensamento de empreendimentos de carcinicultura 
ou salinas cujo impacto afete áreas comuns. 

(E) somente depois das alterações realizadas através da Lei 
nº 12.727 foram estabelecidos limites de uso da 
propriedade, que deve respeitar a vegetação existente 
na terra. 

 


