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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 

I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) 
questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 5 (cinco) questões, 
Raciocínio Lógico 5 (cinco) questões, Conhecimentos Gerais 10 (dez) questões e Conhecimentos 
Específicos 20 (vinte) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada 
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste Caderno não serão levadas em consideração. 

X.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 Chão da infância. Algumas lembranças me 

parecem fixadas nesse chão movediço, as minhas 

pajens. Minha mãe fazendo seus cálculos na ponta do 

lápis ou mexendo o tacho da goiabeira ou ao piano, 

tocando suas valsas. E Tia Laura, a viúva eterna que 

foi morar na nossa casa e que repetia que meu pai era 

um homem instável. Eu não sabia o que queria dizer 

instável mas sabia que ele gostava de fumar charutos 

e gostava de jogar. A tia um dia explicou, esse tipo de 

homem não consegue parar muito tempo no mesmo 

lugar e por isso estava sempre sendo removido de uma 

cidade para a outra como promotor. Ou delegado. 

Então minha mãe fazia os tais cálculos de futuro, dava 

aquele suspiro e ia tocar piano. E depois arrumar as 

malas.  

 - Escutei que a gente vai se mudar outra vez, 

vai mesmo? Perguntou minha pajem Maricota. 

Estávamos no quintal chupando os gomos de cana que 

ela ia descascando. Não respondi e ela fez outra 

pergunta: Sua tia vive falando que agora é tarde porque 

Inês é morta, quem é essa tal de Inês?  

 Sacudi a cabeça, não sabia. Você é burra, 

Maricota resmungou cuspindo o bagaço. Fiquei 

olhando meu pé amarrado com uma tira de pano, tinha 

sempre um pé machucado (corte, espinho) onde ela 

pingava tintura de iodo (ai, ai!) e depois amarrava 

aquele pano. No outro pé, a sandália pesada de lama. 

[...] 

(TELLES, Lygia Fagundes. Invenção e Memória.  
Rio de Janeiro. Rocco, 2000, p.9)  

 
1) O texto é narrativo e possui um caráter 

memorialístico. Desse modo, é correto afirmar 
que:  
a) alguém recorda, em primeira pessoa, a sua 

infância.  
b) alguém relembra, em terceira pessoa, apenas 

a vida de um conhecido.  
c) uma criança, em primeira pessoa, relembra 

experiências muito recentes.  
d) um idoso resgata apenas o ponto de vista de 

vista de uma mãe.  
e) uma criança, a partir da memória dos sonhos, 

projeta o seu futuro.  

 Considere o fragmento abaixo para responder 
às questões 2 e 3 seguintes.  

 
“E Tia Laura, a viúva eterna que foi morar na nossa 

casa e que repetia que meu pai era um homem 
instável.” (1º§) 

 
2) As duas construções destacadas na passagem 

acima são oracionais e relacionam-se entre si 
cumprindo, no fragmento, um papel sintático:  
a) adverbial.   

b) substantivo.  

c) adjetivo.  

d) pronominal. 

e) prepositivo.  
 
3) A referência à tia como “a viúva eterna” expõe 

uma caracterização subjetiva da personagem e 
permite ao leitor inferir a:  
a) situação momentânea em que a tia se colocou. 

b) condição duradoura de um estado adquirido.  

c) insatisfação da tia com seu estado natural.  

d) apreciação do narrador pela condição da tia.  

e) percepção de que a tia pretende deixar a 
viuvez.  

 
4) O pronome possessivo manifesta-se em dois 

momentos na passagem “Minha mãe fazendo 
seus cálculos na ponta do lápis”. Sobre o 
emprego do pronome “seus”, é correto afirmar 
que ele estabelece relação de posse entre 
“cálculos” e:  
a) o narrador.  

b) o pai.  

c) as pajens.  

d) a mãe. 

e) Tia Laura.  
 

5) No período “Sacudi a cabeça, não sabia.” (3º§), 
a vírgula marca uma pausa entre as orações 
que apresentam entre si um sentido implícito. 
A relação entre elas seria explicitada, 
adequadamente, através do emprego da 
seguinte conjunção:  
a) contudo.  

b) quando.  

c) embora.  

d) porque.  

e) conforme. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
6) Dentre 120 técnicos de meio ambiente sabe-se 

que 73 operam somente máquinas e 31 operam 
tanto máquinas como instrumento meteorológico. 
Se cada um deles opera pelo menos um dos dois, 
então o total de técnicos que operam instrumento 
meteorológico são: 
a) 16 
b) 47 
c) 78 
d) 24 
e) 71 
 

7) De acordo com as afirmações abaixo: 
 
- Todo ambientalista é formado. 
- Alguns formados são supervisores. 
- Nenhum supervisor é ambientalista. 
 

 É correto afirmar que: 
 
a) Todo formado é ambientalista 
b) Pode haver ambientalista não formado 
c) Existe ambientalista que é supervisor 
d) Pode haver supervisor que não é formado  
e) Existe supervisor formado e ambientalista 
 

8) O valor lógico da proposição (p: A fauna não 
tem problema) é falso e o valor lógico da 
proposição (q: foram plantadas 50 mudas) é 
verdade, então a alternativa que apresenta 
proposição composta que tem valor lógico 
verdadeiro. 
a) A fauna não tem problema e foram plantadas 

50 mudas 
b) A fauna não tem problema ou não foram 

plantadas 50 mudas 
c) Se a fauna não tem problema, então foram 

plantadas 50 mudas 
d) A fauna não tem problema se, e somente se, 

foram plantadas 50 mudas 
e) A fauna não tem problema e não foram 

plantadas 50 mudas 
 

9) Dos 12 relatórios produzidos por Paulo em 
certo dia, 3 deles devem ser sorteados por 
André para serem revisados no dia seguinte. O 
total de possibilidades de escolha desses 3 
relatórios é: 
a) 220 
b) 36 
c) 1320 
d) 660 
e) 440 
 

10) Do orçamento destinado ao departamento 
ambiental de uma cidade R$ 42.240,00 já foram 
utilizados. Se ainda restam 88% do orçamento, 
então o valor que ainda resta para ser utilizado é: 
a) R$ 352.000,00 
b) R$ 48.000,00 
c) R$ 304.000,00 
d) R$ 318.600,00 
e) R$ 309.760,00 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11) Acerca do exercício do cargo público, 

conforme disposições da Lei Estadual n° 
6.174/1970 (Estatuto dos Servidores do Estado 
do Paraná), analise as afirmativas abaixo: 
 
I. O início, a interrupção e o reinício do exercício 

serão registrados no assentamento individual 
do funcionário. 

II. O início do exercício e as alterações que neste 
ocorrerem serão comunicados pelo Chefe da 
repartição ou serviço em que estiver lotado o 
funcionário ao órgão competente 

III. Ao Chefe da unidade administrativa para a qual 
for designado o funcionário compete dar-lhe 
exercício. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
e) Apenas a afirmativa II está correta 
 

12) O Estatuto dos Servidores do Estado do 
Paraná (Lei n° 6.174/1970) aborda o desvio de 
função. Sobre o assunto, leia abaixo o artigo 63 
do mencionado diploma legal: 

 
 “Art. 63. Nenhum servidor poderá 

desempenhar atribuições diversas das pertinentes à 

classe a que pertence, salvo se se tratar de _____, de 

_____ ou no caso de substituição”. 

 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
a) provimento efetivo / bônus salarial 
b) função de confiança / função gratificada 
c) cargo em comissão / cargo em provimento efetivo 
d) função gratificada / cargo em comissão 
e) previsão legal / cargo em provimento efetivo 
 

13) Segundo José dos Santos Carvalho Filho 
(Manual de Direito Administrativo, 30ª edição), 
a Administração Indireta Estado “é o conjunto 
de pessoas administrativas que, vinculadas à 
respectiva Administração Direta, têm o 
objetivo de desempenhar as atividades 
administrativas de forma descentralizada”. 
Sobre o assunto, assinale a alternativa que não 
apresenta um ente da Administração Indireta. 
a) Autarquias 
b) Empresas Públicas 
c) Sociedades de Economia Mista 
d) Ministério da Saúde 
e) Fundações Públicas 
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14) No que diz respeito ao disposto na Lei n° 8.666/93 
acerca da formalização dos contratos 
administrativos analise as afirmativas abaixo e dê 
valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Apenas contratante e contratado podem ter 

conhecimentos dos termos do contrato. 
(  ) O instrumento de contrato é obrigatório nos 

casos de concorrência e de tomada de preços, 
bem como nas dispensas e inexigibilidades 
cujos preços estejam compreendidos nos 
limites destas duas modalidades de licitação. 

(  ) Todo contrato deve mencionar os nomes das 
partes e os de seus representantes, a 
finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, 
o número do processo da licitação, da dispensa 
ou da inexigibilidade, a sujeição dos 
contratantes às normas da Lei n° 8.666/93 e às 
cláusulas contratuais. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V 
b) V, F, F 
c) F, F, V 
d) F, V, F 
e) F, V, V 
 

15) A Constituição Federal de 1988 aborda os 
direitos e garantias fundamentais em seu Título 
II, sendo que no Capítulo I desse Título, o artigo 
5° são abordados os direitos e deveres 
individuais e coletivos. Sobre o disposto na CF, 
analise as afirmativas abaixo: 
 
I. O direito de propriedade é garantido somente 

àqueles que possuírem imóvel construído com 
mais de 50 metros quadrados.  

 
II. São assegurados, nos termos da lei, a proteção 

às participações individuais em obras coletivas 
e à reprodução da imagem e voz humanas, 
inclusive nas atividades desportivas. 

 
III. Caso haja uma decisão em âmbito 

administrativo, a lesão ao direito não poderá 
ser analisada pelo Poder Judiciário para não 
ocorrer invasão de competência. 

 
 Assinale a alternativa correta: 

a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
e) Apenas a afirmativa II está correta 

16) Ao abordarmos os remédios constitucionais, 
nos deparamos com o instituto do “habeas 
data”. Acerca do mencionado remédio 
constitucional, leia o dispositivo abaixo da 
Constituição Federal de 1988: 

 “Art. LXXII - conceder-se-á habeas data: 
 a) para assegurar o conhecimento de 

informações relativas _____, constantes de 
registros ou bancos de dados de entidades 
governamentais ou ____; 

 b) para a _____ de dados, quando não se 
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial 
ou administrativo;” 
 

 Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
 
a) ao interesse público primário / privadas / 

alteração 
b) a qualquer pessoa / organizações da sociedade 

civil / modificação 
c) à pessoa do impetrante / de caráter público / 

retificação 
d) ao impetrante ou seus familiares / privadas / 

conversão 
e) à pessoa do impetrante / entidades civis 

privadas / substituição 
 

17) Segundo o disposto na Lei Estadual n° 20.070/2019, 
o Instituto Água e Terra será administrado por um 
Conselho de Administração e uma Diretoria 
Executiva. Acerca da constituição e atuação da 
Diretoria Executiva, assinale a alternativa correta. 
a) Será formada por um Diretor-Presidente e 

cinco Diretores 
b) Os diretores serão nomeados pelo Presidente 

da Assembleia Legislativa 
c) A representação do Instituto Água e Terra será 

feita por qualquer um dos diretores 
d) A formação será realizada por procedimento 

administrativo disciplinar iniciado no Conselho 
de Administração 

e) Fazem parte da formação três diretores que 
deverão ser brasileiros natos e advogados com 
experiência prévia em Direito Ambiental 

 
18) Segundo o artigo 18 da Lei Estadual n° 

20.070/2019, poderão ser priorizados os 
processos de licenciamento ambiental com 
interesse público devidamente justificado. 
Assinale a alternativa que corretamente dispõe 
sobre o que será considerado prioritário para 
os fins do artigo supracitado, sob o ponto de 
vista do sujeito que irá instalar o 
empreendimento: 
a) de igrejas 
b) de autarquias 
c) de partidos políticos 
d) das entidades civis 
e) de sociedades empresariais 
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19) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei 
nº 8.069/1990) aborda os direitos fundamentais. 
Acerca do direito à educação, à cultura, ao esporte 
e ao lazer, previsto no ECA, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
(  ) É dever da instituição de ensino, clubes e 

agremiações recreativas e de estabelecimentos 
congêneres assegurar medidas de conscientização, 
prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência 
de drogas ilícitas. 

(  ) A criança e o adolescente têm direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 
preparo para o exercício da cidadania e qualificação 
para o trabalho, assegurando-se-lhes direito de 
organização e participação em entidades estudantis. 

(  ) É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do 
processo pedagógico, bem como participar da 
definição das propostas educacionais. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V 
b) V, F, F 
c) F, F, V 
d) F, V, F 
e) F, V, V 
 

20) Acerca do direito à educação, à cultura, ao 
esporte e ao lazer, previsto na Lei n° 
8.069/1990, denominada Estatuto da Criança e 
do Adolescente, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. O poder público estimulará pesquisas, 

experiências e novas propostas relativas a 
calendário, seriação, currículo, metodologia, 
didática e avaliação, com vistas à inserção de 
crianças e adolescentes excluídos do ensino 
fundamental obrigatório. 

 
II. Caso haja elevados níveis de repetência, os 

dirigentes de estabelecimentos deverão 
comunicar apenas os pais. 

 
III. No processo educacional respeitar-se-ão os 

valores culturais, artísticos e históricos próprios 
do contexto social da criança e do adolescente, 
garantindo-se a estes a liberdade da criação e 
o acesso às fontes de cultura. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
e) Apenas a afirmativa II está correta 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) De acordo com o art. 2º da Lei Federal n° 6.938 

de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a 
Política Nacional do Meio Ambiente, dentre os 
princípios da Política Nacional do Meio 
Ambiente estão os incentivos ao estudo e à 
pesquisa de tecnologias orientadas para _____ 
e a proteção dos recursos ambientais. 

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) as exportações internacionais 
b) a exploração científica 
c) o agronegócio 
d) o uso racional 
e) o extrativismo comercial 
 

22) A Lei Federal n° 6.938 de 31 de agosto de 1981, 
que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, em seu art. 9º, inciso XIII, menciona 
que a servidão ambiental é um instrumento 
econômico. Considerando os deveres do 
proprietário do imóvel serviente, entre outras 
obrigações estipuladas no contrato, de acordo 
com art. 9o-C, parágrafo 2º, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) Manter a área sob servidão ambiental. 
(  ) Permitir a inspeção e a fiscalização da área 

pelo detentor da servidão Ambiental. 
(  ) Defender a posse da área serviente, por todos 

os meios em direito admitidos. 
(  ) Manter relatórios e arquivos atualizados com as 

atividades da área objeto da servidão. 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V, F 
b) F, V, V, V 
c) V, F, V, V 
d) V, F, V, F 
e) V, V, V, V 
 

23) De acordo com a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, no 
Capítulo II as penas restritivas de direito são 
autônomas e substituem as privativas de 
liberdade em determinadas situações. Dentre 
as penas restritivas de direito mencionadas no 
Capítulo II – DA APLICAÇÃO DA PENA, a 
prestação pecuniária consiste no pagamento 
em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou 
privada com fim social, não inferior a um 
salário mínimo nem superior a _____ salários 
mínimos. 
 

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Cento e vinte 
b) Trezentos e sessenta 
c) Duzentos e quarenta 
d) Cento e oitenta 
e) Quatrocentos e oitenta 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.938-1981?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.938-1981?OpenDocument
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11332280/artigo-9-da-lei-n-6938-de-31-de-agosto-de-1981
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11332318/inciso-xiii-do-artigo-9-da-lei-n-6938-de-31-de-agosto-de-1981
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24) De acordo com o art. 32 da Lei nº 9.605, de 12 
de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as 
sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, assinale a alternativa que apresenta 
a pena para quem praticar ato de abuso, maus-
tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, nativos ou 
exóticos. 
a) Reclusão, de um a três anos, e multa 
b) Reclusão de um ano a cinco anos 
c) Reclusão, de dois a quatro anos, e multa 
d) Detenção, de três meses a um ano, e multa 
e) Detenção, de dois meses a dois anos, e multa 
 

25) De acordo com o art. 50 da Lei nº 9.605, de 12 
de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as 
sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, assinale a alternativa que apresenta 
a pena para quem destruir ou danificar 
florestas nativas ou plantadas ou vegetação 
fixadora de dunas, protetora de mangues, 
objeto de especial preservação. 
a) Reclusão, de dois anos a quatro anos e multa 
b) Reclusão de três anos 
c) Detenção, de três meses a um ano, e multa 
d) Detenção, de um ano a dois anos, e multa 
e) Detenção, de um ano a três anos 
 

26) No Decreto Federal nº 6.514 de 22 de Julho de 
2008, que Dispõe sobre as infrações e sanções 
administrativas ao meio ambiente, no que diz 
respeito as Infrações Relativas à Poluição e 
outras Infrações Ambientais (Subsecção III), 
ações que causem poluição de qualquer 
natureza em níveis tais que resultem ou 
possam resultar em danos à saúde humana, ou 
que provoquem a mortandade de animais ou a 
destruição significativa da biodiversidade 
incorre em multa. De acordo com o art. 62 do 
supracitado decreto, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) 
ao que incorre em multa (aplicadas após laudo 
de constatação) e, também, quem. 
(  ) Causar poluição hídrica que torne necessária a 

interrupção do abastecimento público de água 
de uma comunidade. 

(  ) Tornar uma área, urbana ou rural, imprópria 
para ocupação humana. 

(  ) Lançar resíduos sólidos ou rejeitos em praias, 
no mar ou quaisquer recursos hídricos. 

(  ) Provocar pela emissão de efluentes ou 
carreamento de materiais o perecimento de 
espécimes da biodiversidade. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V,V,V,F 
b) V,V,F,F 
c) F,V,V,V 
d) F,F,V,V 
e) V,V,V,V 

27) De acordo com o texto da Resolução CONAMA 
nº 9, de 3 de dezembro de 1987, que dispõe 
sobre a questão de audiências públicas, 
sempre que julgar necessário, ou quando for 
solicitado por entidade civil, pelo Ministério 
Público, ou por uma quantidade mínima de 
cidadãos (definida por esta resolução), o Órgão 
de Meio Ambiente promoverá a realização de 
audiência pública, conforme o artigo 2º desta 
Resolução.  

 Assinale a alternativa que apresenta a 
quantidade mínima de cidadãos necessária 
para a realização de audiência pública, definida 
nesta resolução. 
 
a) 500 cidadãos 
b) 50 cidadãos 
c) 25 cidadãos 
d) 15 cidadãos 
e) 100 cidadãos 
 

28) O art. 3º da Resolução CEMA nº 105/2019, que 
dispõe sobre licenciamento ambiental, 
menciona os atos administrativos, referentes 
ao licenciamento ambiental que serão 
expedidos por órgão ambiental competente. 
Dentre esses atos administrativos, o que 
aprova a localização e a concepção do 
empreendimento, atividade ou obra de 
pequeno porte e/ou que possua baixo potencial 
poluidor/degradador, atestando a viabilidade 
ambiental e estabelecendo os requisitos 
básicos e condicionantes a serem atendidos, 
bem como autoriza sua instalação e operação 
de acordo com as especificações constantes 
dos requerimentos, planos, programas e/ou 
projetos aprovados, incluindo as medidas de 
controle ambiental e demais condicionantes 
determinadas pelo órgão ambiental 
competente, assinale a alternativa correta. 
a) Licença Ambiental Simplificada (LAS) 
b) Autorização Ambiental Prévia (AAP) 
c) Liberação de Licenciamento Ambiental (LLA) 
d) Licença Ambiental Provisória (LAP) 
e) Autorização Ambiental Provisória (AAP) 
 

29) Dentre as modalidades de licenciamento 
ambiental referidas no art. 5º da Resolução 
CEMA nº 105/2019, que dispõe sobre 
licenciamento ambiental, o tipo de 
licenciamento em que a Licença Prévia, a 
Licença de Instalação e a Licença de Operação 
da atividade ou do empreendimento são 
concedidas em etapas sucessivas, denomina-
se Licenciamento Ambiental _____. 

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Sequencial 
b) Segmentado 
c) Fracionado 
d) Trifásico 
e) Contínuo 
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30) Em conformidade com o art. 27, inciso II, da 
Resolução CEMA nº 105/2019, que dispõe 
sobre licenciamento ambiental, no controle 
preventivo da poluição e/ou degradação do 
meio ambiente, que serão considerados, 
simultaneamente, os impactos ambientais no 
solo, analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Disposição inadequada de resíduos sólidos. 
(  ) Disposição inadequada de efluentes líquidos. 
(  ) Uso indevido por atividades não condizentes 

com o local. 
(  ) Acidentes por produtos perigosos. 
(  ) Procedimentos de terraplenagem. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V,V,V,V,F  d)  F,F,V,V,V 
b) F,V,V,V,V  e)  V,V,V,V,V 
c) V,F,F,V,V 
 

31) De acordo com o art. 62 da Resolução CEMA nº 
105/2019, que dispõe sobre licenciamento 
ambiental, a Declaração de Inexigibilidade de 
Licenciamento Ambiental (DILA), será concedida 
para atividades e empreendimentos dotados de 
impactos ambiental e socioambiental insignificantes 
para os quais é inexigível o licenciamento ambiental, 
respeitadas as legislações municipais. Dentre os 
empreendimentos para os quais é inexigível o 
licenciamento ambiental, de acordo com o art. 62, 
analise as afirmativas abaixo: 
I. Confecção de artigos do vestuário, cama, mesa e 

banho e acessórios complementares. 
II. Atividades de organizações associativas recreativas. 
III. Empresas prestadoras de serviços de manutenção e 

limpeza. 
IV. Pólos turísticos, quando situados em áreas prioritárias 

para a conservação, legalmente instituídas. 
 Assinale a alternativa correta. 

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

32) Os estudos ambientais constituem-se como estudos 
relativos aos aspectos ambientais referentes à 
localização, instalação e operação, de uma 
determinada atividade ou empreendimento que 
poderão ser exigidos por órgãos ambientais 
competentes. De acordo com o art. 54 da Resolução 
CEMA nº 105/2019, assinale a alternativa que 
apresenta o tipo de estudo ambiental que se 
caracteriza como um documento que deverá ser 
elaborado e assinado por um ou mais profissionais 
legalmente habilitados, que avalia os danos infligidos 
ao meio natural por uma determinada atividade, 
envolvendo as etapas de avaliação preliminar, e 
quando necessário, investigação confirmatória e 
investigação detalhada. 
a) Relatório Ambiental Prévio 
b) Projeto de Controle de Poluição Ambiental 
c) Estudo de Passivo Ambiental 
d) Plano de Controle Ambiental 
e) Estudo de Conformidade Ambiental 

33) Dentre os Instrumentos da Política Nacional de 
Recursos Hídricos, instituídos pelo art. 5º da 
Lei nº 9.433/1997, que institui a Política 
Nacional de Recursos Hídricos, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) O enquadramento dos corpos de água em 

classes, segundo os usos preponderantes da 
água. 

(  ) Incentivar e promover a captação, a 
preservação e o aproveitamento de águas 
pluviais. 

(  ) A outorga dos direitos de uso de recursos 
hídricos. 

(  ) Os Planos de Recursos Hídricos. 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V,V,V,F 
b) F,V,F,F 
c) V,F,F,V 
d) V,F,V,V 
e) F,V,V,F 

 
34) Em concordância com o art. 14 da Lei nº 

9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza, são 
categorias de unidade de conservação que 
pertencem ao Grupo das Unidades de Uso 
Sustentável, exceto: 
a) Floresta Nacional 
b) Reserva Particular do Patrimônio Natural 
c) Área de Proteção Ambiental 
d) Reserva Extrativista 
e) Reserva Biológica 

 
35) De acordo com o capítulo IV, da Lei nº 

9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza, que 
aborda a criação, implantação e gestão das 
unidades de conservação, analise as 
afirmativas abaixo: 
I. Nas áreas particulares localizadas em Refúgios 

de Vida Silvestre e Monumentos Naturais 
podem ser criados animais domésticos e 
cultivadas plantas considerados compatíveis 
com as finalidades da unidade, de acordo com 
o que dispuser o seu Plano de Manejo. 

II. As pesquisas científicas nas unidades de 
conservação não podem colocar em risco a 
sobrevivência das espécies integrantes dos 
ecossistemas protegidos. 

III. As unidades de conservação do grupo de Uso 
Sustentável não podem em nenhuma hipótese 
ser transformadas total e nem parcialmente em 
unidades do grupo de Proteção Integral. 

IV. As unidades de conservação, exceto Área de 
Proteção Ambiental e Reserva Particular do 
Patrimônio Natural, devem possuir uma zona 
de amortecimento e, quando conveniente, 
corredores ecológicos. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas 
e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
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36) De acordo com o art. 41 da Lei nº 9.985/2000, 
que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza, a respeito da 
Reserva da Biosfera, assinale a alternativa 
correta. 
 
a) A Reserva da Biosfera deve ser constituída por 

áreas exclusivamente de domínio público 
 
b) A Reserva da Biosfera não pode ser integrada 

por unidades de conservação já criadas pelo 
Poder Público 

 
c) A Reserva da Biosfera é um modelo, adotado 

apenas no Brasil, de gestão integrada, 
participativa e sustentável dos recursos 
naturais, com os objetivos básicos de 
extrativismo sustentável 

 
d) A Reserva da Biosfera é constituída por uma ou 

várias áreas-núcleo, destinadas à proteção 
integral da natureza 

 
e) A Reserva da Biosfera é constituída por uma ou 

várias zonas de transição, com limites 
rigorosamente demarcados e estabelecidos 
pelo poder público, onde o processo de 
extrativismo dos recursos naturais são 
planejados e conduzidos por órgãos ambientais 
competentes e com bases sustentáveis 

 
37) De acordo com art. 9 da Lei nº 12.726/1999 que 

Institui a Política Estadual de Recursos 
Hídricos, dentre o conteúdo mínimo que deve 
estar presente no Plano de Bacia Hidrográfica, 
analise as afirmativas abaixo: 
 
I. Análise de cenários alternativos de crescimento 

demográfico, de evolução de atividades 
produtivas e de modificações dos padrões de 
ocupação do solo. 

 
II. Prioridades para outorga de direitos de uso de 

recursos hídricos. 
 
III. Divisão dos cursos de água em trechos de rio, 

com indicação da vazão outorgável em cada 
trecho. 

 
IV. Metas de racionalização de uso, adequação da 

oferta, melhoria da qualidade dos recursos 
hídricos disponíveis, proteção e valorização 
dos ecossistemas aquáticos. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

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

38) Dentre os instrumentos da Política Estadual de 
Recursos Hídricos de acordo com a Lei nº 
12.726/1999 que Institui a Política Estadual de 
Recursos Hídricos, está o regime de outorga de 
direitos de uso de recursos hídricos do Estado. 
De acordo com o art. 13, parágrafo 2º, a outorga 
e a utilização de recursos hídricos para fins de 
geração de energia elétrica estarão 
subordinadas ao _____, obedecendo a 
disciplina da legislação setorial específica. 
 

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Plano Diretor Municipal 
b) Plano Nacional de Recursos Hídricos 
c) Plano de Recursos Naturais do Estado 
d) Conselho Municipal de Recursos Hídricos 
e) Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
 

39) De acordo com o art. 15 da Lei nº 12.726/1999, 
que Institui a Política Estadual de Recursos 
Hídricos, a outorga de direito de uso de 
recursos hídricos poderá ser suspensa pela 
autoridade competente do Poder Executivo, 
parcial ou totalmente, em definitivo ou por 
prazo determinado, em algumas 
circunstâncias. Dentre elas a está a ausência 
de uso por ____ anos consecutivos. 
 

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Um 
b) Dois 
c) Três 
d) Quatro 
e) Cinco 

 
40) Na Classificação Dos Corpos de Água 

instituídas pela Resolução CONAMA nº 
357/2005, as águas doces, salobras e salinas 
do Território Nacional são classificadas, 
segundo a qualidade requerida para os seus 
usos preponderantes. O art. 4 dessa 
Resolução, classifica em diferentes classes as 
águas doces. 

 Assinale a alternativa que apresenta a que 
situação as águas que pertencem a Classe 1 
não são destinadas. 
a) Ao abastecimento para consumo humano, 

após tratamento simplificado 
b) À proteção das comunidades aquáticas 
c) À irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e 

forrageiras 
d) À proteção das comunidades aquáticas em 

Terras Indígenas 
e) À irrigação de hortaliças que são consumidas 

cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao 
solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção 
de película 
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