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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 

I. Nesta prova, você encontrará 09 (nove) 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. 

 

Boa Prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Altos e baixos na política 

(Milton Santos) 

 

 É pelo menos insólita a insistência dos nossos 

círculos oficiais em querer separar, de modo absoluto, 

o que é político do que não é. Assim, toda a ação 

sindical, toda reclamação da igreja, em suma, todo 

movimento social, ao postular mudanças, é criticado 

como inadequado e até mesmo hostil à democracia, já 

que não lhe cabe fazer o que chamam de política. Ao 

contrário, as atividades dos lobbies e as exigências de 

reforma do Estado feitas pelas empresas não são tidas 

como atividades políticas. Essa parcialidade é tanto 

mais gritante quando todos sabemos que o essencial 

na produção da política do Estado tem como atores 

principais as grandes empresas, cabendo aos políticos 

propriamente ditos e ao aparelho do Estado um papel 

de figurantes secundários, quando não de meros porta–

vozes.  

 A política se caracteriza como exercício de uma 

ação ou defesa de uma ideia destinada a mudar o curso 

da história. No mundo da globalização, onde a técnica 

e o discurso são dados obrigatórios das atividades 

hegemônicas, o induzimento à política é exponencial. 

O mundo da técnica cientificizada é também o mundo 

das regras, de cujo uso adequado depende da maior ou 

menor eficácia dos instrumentos disponíveis.  [...] 
(Folha de São Paulo, 1/10/2000) 

 

1) O texto possui um caráter argumentativo e, a 
partir de sua leitura atenta, é correto afirmar 
que o autor:  
a) apresenta uma crítica negativa e generalizada 

à política e aos políticos em geral.  
b) defende que a política deve ser feita, 

exclusivamente, pelas grandes empresas.  
c) afirma que os políticos não apresentam relação 

efetiva com o aparelho do Estado.  
d) define um sentido mais amplo para a política ao 

considerar sua interferência na história.  
e) reduz a política, em tempos de globalização, à 

técnica cientificizada.  
 

2) No texto, o emprego da primeira pessoa do 
discurso cumpre um importante papel 
argumentativo uma vez que:  
a) indica tratar–se do posicionamento singular do 

autor.  
b) mostra a imparcialidade na abordagem do 

autor.  
c) promove uma aproximação entre o autor e o 

leitor.  
d) apresenta a concordância integral do leitor com 

o autor.   
e) aumenta o nível de formalidade no trato do 

tema.  

3) Em “Essa parcialidade é tanto mais gritante 
quando todos sabemos” (1º§), ocorre um 
exemplo de concordância ideológica 
denominada silepse. Esse recurso da 
linguagem também está presente na seguinte 
frase:  
a) A linda São Paulo atrai turistas em todas as 

estações do ano.  
 
b) Os cuidados com a higiene vêm sendo 

reforçados ultimamente.  
 
c) Cada morador deve observar a regularidade da 

coleta de lixo.  
 
d) No país, cresce o número de denúncias de 

crimes virtuais.  
 
e) As escolas devem rever sempre seus projetos 

pedagógicos.  
 

4) O texto é introduzido por uma avaliação do 
autor que se revela por meio do adjetivo 
“insólita” apresentando o sentido de:  
a) impossível.  

b) radical.  

c) generosa. 

d) excludente.  

e) incomum.  
 

 Considere o fragmento abaixo para responder 
às questões 5 e 6 seguintes.  

 

“é criticado como inadequado e até mesmo hostil à 

democracia, já que não lhe cabe fazer o que chamam 

de política.” (1º§) 

 

5) A locução destacada no trecho cumpre papel 
coesivo e introduz o valor semântico de:  
a) causa. 

b) finalidade. 

c) consequência. 

d) conformidade. 

e) condição.  
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

6) Num prédio residencial com 142 moradores, 
sabe–se que 58 frequentam a academia e 23 
frequentam tanto a academia quanto a piscina. 
Se 24 moradores não frequentam nem a piscina 
e nem a academia, então o total de moradores 
que frequentam a piscina é: 
a) 60 
b) 83 
c) 37 
d) 78 
e) 54 
 

7) Considerando que as premissas seguintes são 
verdadeiras, analise os itens: 
 
I. Se Carlos é advogado, então passou no 

exame. Carlos não passou no exame. Logo, 
Carlos não é advogado. 

 
II. Maria assiste à TV ou Felipe joga futebol. Felipe 

não joga futebol. Logo, Maria não assiste à TV. 
 
III. Todo triângulo é polígono. Existe polígono que 

têm lados de medidas iguais. Logo, todo 
triângulo têm lados de medidas iguais. 

 
 Quanto a validade ou não dos argumentos, é 

correto afirmar que: 
a) Somente I e III são válidos 
b) I e II são válidos 
c) Somente III não é válido 
d) I, II e III não são válidos 
e) Somente I é válido 
 

8) A frase “Se a floresta foi explorada, então os 
animais estão ameaçados” é logicamente 
equivalente a frase: 
a) Se a floresta não foi explorada, então os 

animais estão ameaçados 
b) Se a floresta não foi explorada, então os 

animais não estão ameaçados 
c) Se a floresta foi explorada, então os animais 

não estão ameaçados 
d) Se os animais não estão ameaçados, então a 

floresta não foi explorada 
e) Se os animais estão ameaçados, então a 

floresta foi explorada    
 

9) Ao formar um número com dois algarismos 
distintos, utilizando somente os algarismos 
1,2,3,6 e 7, a probabilidade de que esse número 
seja ímpar é: 
a) 60% 
b) 50% 
c) 40% 
d) 20% 
e) 55% 
 

10) José gastou 2/3 de 4/5 de seu salário e ainda 
lhe restou R$ 420,00. Nessas condições, o 
valor gasto por José foi de: 
a) R$ 367,50 
b) R$ 787,50 
c) R$ 480,00 
d) R$ 900,00 
e) R$ 520,00 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11) De acordo com o disposto no Estatuto dos 

Servidores do Estado do Paraná (Lei n°. 
6.174/1970), assinale a alternativa que 
apresente corretamente a definição de função 
gratificada: 
a) É o conjunto de atribuições e responsabilidades 

cometidas a um funcionário, identificando–se 
pelas características de criação por lei, 
denominação própria, número certo e 
pagamento pelos cofres do Estado 

b) É o conjunto de classes da mesma natureza de 
trabalho, dispostas hierarquicamente, de 
acordo com o grau de complexidade ou 
dificuldade das atribuições e com o nível de 
responsabilidade, constituindo a linha natural 
de promoção do funcionário 

c) É vantagem acessória ao vencimento do 
funcionário, não constitui emprego e é atribuída 
pelo exercício de encargos de chefia, 
assessoramento, secretariado e outros para 
cujo desempenho não se justifique que a 
criação de cargo em comissão 

d) É o agrupamento de cargos da mesma 
denominação e com iguais atribuições e 
responsabilidades 

e) É a justaposição de grupos ocupacionais, tendo 
em vista a similaridade ou a conexidade das 
respectivas atividades profissionais 

 
12) Conforme dispõe o Estatuto dos Servidores do 

Estado do Paraná (Lei n° 6.174/1970), assinale 
a alternativa que apresente incorretamente um 
dos requisitos para o provimento em cargos 
público: 
a) Possuir aptidão para o exercício do cargo 
b) Ter satisfeito as condições especiais previstas 

para determinados cargo 
c) Haver cumprido as obrigações e os encargos 

militares previstos em lei 
d) Ser brasileiro 
e) Ter porte de arma de fogo 
 

13) Leia abaixo o artigo 2° da Resolução CONAMA 
nº 009/1987 que dispõe sobre a realização de 
Audiências Públicas no processo de 
licenciamento ambiental. 

 
 “Art. 2º Sempre que julgar necessário, ou 

quando for solicitado por _____, pelo _____, ou por 

_____ ou mais cidadãos, o Órgão de Meio Ambiente 

promoverá a realização de audiência pública”. 

 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
a) órgão público / Defensoria Pública / 50 (cinquenta) 
b) entidade civil / Ministério Público / 50 (cinquenta) 
c) órgão público / Poder Legislativo / 30 (trinta) 
d) entidade civil / Poder Judiciário / 30 (trinta) 
e) órgão público / Ministério Público / 30 (trinta) 
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14) A Lei n° 6.938/1981 dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente. Sobre as 
disposições legais acerca da servidão 
ambiental, analise as afirmativas abaixo: 
I. A servidão ambiental poderá ser onerosa ou 

gratuita, temporária ou perpétua.    
II. O prazo mínimo da servidão ambiental 

temporária é de 5 (cinco) anos.  
III. O detentor da servidão ambiental poderá 

aliená–la, cedê–la ou transferi–la, total ou 
parcialmente, por prazo determinado ou em 
caráter definitivo, em favor de outro proprietário 
ou de entidade pública ou privada que tenha a 
conservação ambiental como fim social. 

 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 
 

15) A Lei Estadual n° 7.109/1979 institui o Sistema 
de Proteção do Meio Ambiente, contra 
qualquer agente poluidor ou perturbador, com 
aplicação e fiscalização pela Administração 
dos Recursos Hídricos – ARH. Acerca das 
disposições da supracitada lei, assinale a 
alternativa que apresente incorretamente uma 
definição de poluente: 
a) Qualquer forma de matéria ou energia que, 

direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a 
segurança e o bem–estar da população 

b) Qualquer forma de matéria ou energia que, 
direta ou indiretamente criem condições 
adversas às atividades sociais e econômicas 

c) Qualquer forma de matéria ou energia que, 
direta ou indiretamente impeçam o uso racional 
dos recursos naturais 

d) Qualquer forma de matéria ou energia que, 
direta ou indiretamente, permitam a coleta 
seletiva de resíduos sólidos 

e) Qualquer forma de matéria ou energia que, 
direta ou indiretamente causem ação 
depredatória excessiva 

 
16) A Lei Federal n.º 9.433/1997, que trata da 

Política Nacional de Recursos Hídricos, dispõe 
sobre os instrumentos que poderão ser 
utilizados. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente um desses instrumentos: 
a) Metas de racionalização de uso, aumento da 

quantidade e melhoria da qualidade dos 
recursos hídricos disponíveis 

b) Análise de alternativas de crescimento 
demográfico, de evolução de atividades 
produtivas e de modificações dos padrões de 
ocupação do solo 

c) Enquadramento dos corpos de água em 
classes, segundo os usos preponderantes da 
água 

d) Propostas para a criação de áreas sujeitas a 
restrição de uso, com vistas à proteção dos 
recursos hídricos 

e) Diagnóstico da situação atual dos recursos 
hídricos 

17) Acerca dos objetivos da cobrança pelo uso de 
recursos hídricos, conforme disposto na Lei 
Federal n.º 9.433/1997, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso 
(F). 
 
(  ) A cobrança pelo uso de recursos hídricos 

objetiva a obtenção de lucro para o Poder 

Executivo atuar na área da saúde. 

 
(  ) A cobrança pelo uso de recursos hídricos 

objetiva incentivar a racionalização do uso da 

água. 

 
(  ) A cobrança pelo uso de recursos hídricos 

objetiva reconhecer a água como bem 

econômico e dar ao usuário uma indicação de 

seu real valor. 

 
 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 
 

18) O Sistema Nacional das Unidades de 
Conservação (SNUC) é abordado pela Lei n° 
9.985/2000. Conforme o disposto nesse 
diploma legal, assinale a alternativa que 
apresente corretamente uma Unidade de 
Proteção Integral: 
 
a) Floresta Nacional 
 
b) Reserva Extrativista 
 
c) Refúgio de Vida Silvestre 
 
d) Reserva de Fauna 
 
e) Reserva Particular do Patrimônio Natural 
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19) A Lei Estadual Complementar n° 59/1991 
dispõe sobre o ICMS Ecológico no Estado do 
Paraná. Acerca do disposto na supracitada lei, 
leia o artigo 2° abaixo: 

 
 “Art.2º. As unidades de conservação ambiental, 
a que alude o artigo primeiro são áreas de _____, 
estações ecológicas, parques, _____, florestas, _____, 
área de relevante interesse de leis ou decretos federais, 
estaduais ou municipais, de propriedade pública ou 
privada.” 
 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
a) proteção permanente / avenidas / reservas 

ecológicas 
b) preservação ambiental / reservas florestais / 

horto florestais 
c) bacias hidrográficas / reserva ambiental / matas 
d) relevante interesse coletivo / matas fechadas / 

reservas ecológicas 
e) interesse público / horto florestais / reservas 

ecológicas 
 
20) A Emenda Constitucional n° 96 de 2017 incluiu 

o parágrafo §7° ao artigo 225 da Constituição 
Federal de 1988, dispondo o que se 
enquadraria como práticas que coloquem em 
risco sua função ecológica, provoquem a 
extinção de espécies ou submetam os animais 
a crueldade. Sendo assim, o supracitado 
dispositivo determina que: 

 
“_____as práticas desportivas que utilizem animais, 
_____, registradas como bem de natureza imaterial 
integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser 
regulamentadas por lei específica que _____ dos 
animais envolvidos”. 

 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
a) Não se consideram cruéis / desde que sejam 

manifestações culturais / assegure o bem–
estar 

b) São consideradas cruéis / a não ser que sejam 
manifestações culturais / não permita a 
matança 

c) São importantes / consideradas como 
expressão da cultura regional / cuide 

d) São vedadas / podendo ser aceitas de forem 
mero entretenimento / garanta a proteção 

e) Não são aceitas / mas podem ser consideradas 
se forem entretenimento / atue na defesa 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) A Lei nº 5.197 de 03 de Janeiro de 1967 dispõe 

sobre a proteção à fauna, além de dar outras 
providências. Sobre o que consta no Art. 10 
que se refere à proibição de ações de 
utilização, perseguição, destruição, caça ou 
apanha de espécimes da fauna silvestre, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) São proibidas na faixa de quinhentos metros de 

cada lado do eixo das vias férreas e rodovias 
públicas 

b) São proibidas com armas de calibre 22 para 
animais de porte superior ao tapiti (Sylvilagus 
brasiliensis) 

c) São proibidas com armas a bala, a menos de 
três quilômetros de qualquer via térrea ou 
rodovia pública 

d) São proibidas nos estabelecimentos oficiais e 
açudes do domínio público, bem como nos 
terrenos adjacentes, até a distância de dez 
quilômetros 

e) São proibidas nas áreas destinadas à proteção 
da fauna, da flora e das belezas naturais 

 
22) A Instrução Normativa do Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) nº 141, de 19 de Dezembro 
de 2006, regulamenta o controle e o manejo 
ambiental da fauna sinantrópica nociva. Sobre 
os conceitos de alguns tipos de fauna 
presentes no Art. 2º dessa normativa: 

 “A fauna _____ constitui-se de animais 
introduzidos a um ecossistema do qual não fazem parte 
originalmente, mas onde se adaptam e passam a 
exercer dominância, prejudicando processos naturais e 
espécies nativas, além de causar prejuízos de ordem 
econômica e social. Enquanto que a fauna _____ 
integra populações animais de espécies silvestres 
nativas ou exóticas, que utilizam recursos de áreas 
antrópicas, de forma transitória em seu deslocamento, 
como via de passagem ou local de descanso; ou 
permanente, utilizando-as como área de vida. E por fim, 
a fauna _____ compõe-se da fauna _____ que interage 
de forma negativa com a população humana, 
causando-lhe transtornos significativos de ordem 
econômica ou ambiental, ou que represente riscos à 
saúde pública.” 
 Após analisar o excerto de texto anterior, 

assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) sinantrópica nociva / sinantrópica / exótica 

invasora / exótica 
b) exótica invasora / sinantrópica / sinantrópica 

nociva / sinantrópica 
c) sinantrópica nociva / exótica / exótica invasora 

/ exótica 
d) exótica invasora / exótica / sinantrópica nociva 

/ sinantrópica 
e) exótica / exótica invasora / sinantrópica / 

sinantrópica nociva 
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23) O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA) decretou a nocividade do 
Javali e dispõe sobre o seu manejo e controle na 
Instrução Normativa nº 03/2013. Sobre o que foi disposto 
nessa normativa, assinale a alternativa correta. 
a) Esta Instrução Normativa declara a nocividade da 

espécie exótica invasora javali-europeu, de nome 
científico Sus scrofa, em todas as suas formas, 
linhagens, raças e diferentes graus de cruzamento com 
o porco doméstico, doravante denominados "javalis", 
aplicando-se também à população de porcos ferais do 
Pantanal (Sus scrofa) conhecidos como porco-monteiro 
ou porco-do-pantanal 

b) É autorizado o controle populacional do javali vivendo 
em liberdade em todo o território nacional por meio do 
uso de armadilhas que capturem e mantenham o 
animal vivo, ou aquelas capazes de matar o animal, 
como, por exemplo, dispositivos que envolvam o 
acionamento de armas de fogo  

c) As pessoas físicas e jurídicas que realizarem o controle 
do javali deverão encaminhar relatórios trimestralmente 
por meio do Relatório de manejo de espécies exóticas 
invasoras disponível no sítio eletrônico do IBAMA na 
seção “Serviços” 

d) O controle de javalis vivendo em vida livre será realizado 
sem limite de quantidade e em qualquer época do ano, 
salvo período de reprodução desses animais 

e) O controle de javalis será permitido nas propriedades 
particulares independente do consentimento dos 
titulares ou detentores dos direitos de uso da 
propriedade 

 
24) A Instrução Normativa IBAMA nº 07, de 30 de abril de 

2015, institui e normatiza as categorias de uso e manejo 
da fauna silvestre em cativeiro, e define, no âmbito do 
Ibama, os procedimentos autorizativos para as 
categorias estabelecidas. Sobre as determinações para 
Jardim Zoológico quanto às instalações, medidas 
higiênico-sanitárias e segurança (Anexo IV), assinale a 
alternativa correta. 
a) Os Jardins Zoológicos devem ser classificados em 04 

(quatro) categorias denominadas: A, B, C e D; sendo 
que o Jardim Zoológico classificado na categoria C 
deverá ter área totalmente cercada por muros, telas ou 
alambrados, com no mínimo 1,8 m (um metro e oitenta 
centímetros) de altura, além de inclinação na parte 
superior de 45º interna e externa de 40 cm (quarenta 
centímetros) (negativa) 

b) As barreiras deverão ser definidas pelos técnicos 
responsáveis pelo Jardim Zoológico, considerando a 
segurança do animal, do público visitante, dos técnicos 
e dos tratadores 

c) O afastamento mínimo do público em relação ao recinto 
deverá ser de 1,0 m (um metro), exceto quando existir 
barreira física que impossibilite o contato direto do 
público com os animais (vidros) 

d) Os espelhos d'água tanto na área de exposição quanto 
nas maternidades deverão ter pelo menos um dos 
lados rampados com inclinação mínima de 45º para 
facilitar o acesso do animal e evitar o afogamento de 
filhote. A água deverá ser corrente, ou renovável 

e) Somente os recintos dos animais pertencentes à Lista 
Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de 
Extinção deverão ter ambientação de modo a atender 
as necessidades biológicas do animal alojado 

25) A importação e a exportação de espécimes 
vivos, produtos e subprodutos da fauna 
silvestre brasileira e da fauna silvestre exótica 
está normalizada na Portaria IBAMA nº 93/1998, 
de 07 de Julho de 1998. Para efeito desta 
Portaria, considera-se: 
 
 
I. _____: são todos aqueles animais 

pertencentes às espécies nativas, migratórias e 

quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que 

tenham seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos 

limites do Território Brasileiro ou águas 

jurisdicionais brasileiras.  

 
 
II. _____: são todos aqueles animais 

pertencentes às espécies ou subespécies cuja 

distribuição geográfica não inclui o Território 

Brasileiro e as espécies ou subespécies 

introduzidas pelo homem, inclusive domésticas 

em estado asselvajado ou alçado. Também 

estão consideradas nessa definição as 

espécies ou subespécies que tenham sido 

introduzidas fora das fronteiras brasileiras e 

suas águas jurisdicionais e que tenham entrado 

em Território Brasileiro.  

 
 
III. _____: todos aqueles animais que através de 

processos tradicionais e sistematizados de 

manejo e/ou melhoramento zootécnico 

tornaram-se domesticadas, apresentando 

características biológicas e comportamentais 

em estreita dependência do homem, podendo 

apresentar fenótipo variável, diferente da 

espécie silvestre que os originou.  

 
 
 Após analisar os tópicos acima, assinale a 

alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) Fauna Silvestre Exótica / Fauna Silvestre 

Brasileira / Fauna Doméstica 
 
b) Fauna Doméstica / Fauna Silvestre Brasileira / 

Fauna Silvestre Exótica 
 
c) Fauna Silvestre Brasileira / Fauna Silvestre 

Exótica / Fauna Doméstica 
 
d) Fauna Doméstica / Fauna Silvestre Exótica / 

Fauna Silvestre Brasileira 
 
e) Fauna Silvestre Brasileira / Fauna Doméstica / 

Fauna Silvestre Exótica 
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26) Sobre o que dispõe a Portaria MMA Nº 444, de 
17 de Dezembro de 2014, analise as afirmativas 
abaixo: 
 
I. Reconhece como espécies da fauna brasileira 

ameaçadas de extinção aquelas constantes da 
"Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna 
Ameaçadas de Extinção" - Lista, conforme 
Anexo I e como espécies da fauna brasileira 
extintas (EX) aquelas constantes na "Lista 
Nacional Oficial de Espécies da Fauna 
Extintas", conforme Anexo II. 

II. A perereca-verde-de-fímbria (Phrynomedusa 
fimbriata - Miranda-Ribeiro, 1923) e o lobo-
guará (Chrysocyon brachyurus - Illiger, 1815) 
são espécies constantes na "Lista Nacional 
Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de 
Extinção" - Lista, conforme Anexo I. 

III. O rato-de-noronha (Noronhomys vespuccii – 
Carleton & Oslon, 1999) e o maçarico-esquimó 
(Numenius borealis - Forster, 1772) são 
espécies constantes na "Lista Nacional Oficial 
de Espécies da Fauna Extintas" - Lista, 
conforme Anexo II. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

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

27) Sobre as definições de categorias de 
atividades ou empreendimentos relativos ao 
uso e manejo, em cativeiro, da fauna silvestre 
e da fauna exótica, da Resolução do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 
489/18, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O centro de triagem e reabilitação é um 

empreendimento apto a receber, identificar, 
marcar, triar, avaliar, recuperar, reabilitar e 
destinar espécimes da fauna silvestre e da 
fauna exótica. 

(  ) O criadouro comercial é um empreendimento 
com finalidade de criar, reproduzir e manter em 
cativeiro espécimes da fauna silvestre ou da 
fauna exótica, para fins de alienação de 
espécimes, suas partes, produtos ou 
subprodutos. 

(  ) O criadouro conservacionista é um 
empreendimento com finalidade de criar, 
reproduzir e manter espécimes da fauna 
silvestre em cativeiro para fins de reintrodução 
ou manutenção de plantel geneticamente viável 
de espécies ameaçadas ou quase ameaçadas, 
sendo vedadas a exposição e comercialização 
dos animais, partes, produtos e subprodutos. 

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

28) O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) instituiu 
por meio da Portaria Nº 174, de 02 de Setembro 
de 2015, no âmbito do Estado do Paraná, 
normas, critérios e procedimentos para a 
efetiva gestão da criação amadorista de 
Passeriformes da Fauna nativa. Sobre o que 
consta nesta portaria a respeito do roubo, 
furto, fuga e óbito de pássaros, assinale a 
alternativa correta. 
a) Em caso de roubo, furto, fuga ou óbito de 

pássaro inscrito nos Sistemas adotados pelo 
IAP, o criador deverá comunicar o evento ao 
órgão Ambiental, via Sistemas adotados pelo 
IAP, em 10 (dez) dias 

b) Em caso de roubo ou furto, além da providência 
do caput desse artigo, o criador deve lavrar 
ocorrência policial em 10 (dez) dias desde o 
conhecimento do evento, informando as 
marcações e espécies dos animais 

c) O criador deverá entregar cópia do Boletim de 
Ocorrência (B.O.) ao IAP no prazo de 60 
(sessenta) dias desde a sua emissão 

d) Em caso de fuga ou óbito de mais de 30% do 
plantel, ou de mais de 03 (três) aves no caso 
de plantel de até 10 (dez) exemplares, durante 
o período anual, o criador será notificado por 
meio dos Sistemas adotados pelo IAP para 
apresentação de justificativa no prazo de 20 
(vinte) dias descrevendo a situação da fuga e 
instruído com fotos ou atestado de 
Responsável Técnico (ART) declarando as 
ocorrências 

e) Em caso de óbito da ave, a anilha do pássaro 
deverá ser devolvida em 90 (noventa) dias 
desde o comunicado do óbito via Sistemas 
adotados pelo IAP 

 
29) A Lei Estadual n° 14.037/03, institui o "Código 

Estadual de Proteção aos Animais" estabelecendo 
normas para a proteção dos animais no Estado do 
Paraná, visando compatibilizar o desenvolvimento 
socioeconômico com a preservação ambiental. 
Sobre o disposto nesta lei, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Será permitida a tração animal de veículos ou 

instrumentos agrícolas e industriais, somente 
pelas espécies bovinas, equinas ou muares.  

(  ) É vedado transportar animais em via terrestre 
por mais de 08 (oito) horas seguidas sem o 
devido descanso.  

(  ) Todos os frigoríficos, matadouros e 
abatedouros do Estado do Paraná deverão 
utilizar-se de métodos científicos, modernos de 
insensibilização, aplicados após da sangria, por 
instrumentos de percussão mecânica, 
processamento químico, elétrico ou 
decorrentes do desenvolvimento tecnológico.  

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V 
b) F, V, V 
c) V, F, F 
d) F, F, F 
e) V, F, V 
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30) O Decreto Estadual n° 3.148/2004 estabelece a 
Política Estadual de Proteção à Fauna nativa, 
seus princípios, alvos, objetivos e mecanismos 
de execução, define o Sistema Estadual de 
Proteção à Fauna Nativa - SISFAUNA, cria o 
Conselho Estadual de Proteção à Fauna - 
CONFAUNA, implanta a rede estadual de 
proteção à fauna nativa - Rede Pró-Fauna. De 
acordo com o Artigo 12 deste decreto, assinale 
a alternativa incorreta quanto à estruturação do 
SISFAUNA. 
a) Órgão superior: a Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do 
Paraná - SEMA 

b) Órgão consultivo: o Conselho Estadual de 
Proteção à Fauna - CONFAUNA 

c) Órgão executor: o Instituto Ambiental do 
Paraná - IAP 

d) Órgão legislativo: o plenário 
e) Órgãos e estruturas integrantes da Rede 

Estadual de Proteção à Fauna - Rede Pró-
Fauna 

 
31) A Portaria do Instituto Ambiental do Paraná 

(IAP) nº 59, de 15 de Abril de 2015, reconhece a 
Lista Oficial de Espécies Exóticas Invasoras 
para o Estado do Paraná, estabelece normas de 
controle e dá outras providências. Sobre as 
espécies exóticas invasoras constantes nos 
Anexos 1, 2 e 3 dessa portaria, assinale a 
alternativa correta. 
a) A rã-touro (Lithobates catesbeianus - Shaw, 

1802) enquadra-se entre as espécies que 
podem ser utilizadas em condições 
controladas, sujeitas à regulamentação 
específica 

b) O papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva - 
Linnaeus, 1758) está entre as espécies que 
têm proibido seu transporte, criação, soltura ou 
translocação, cultivo, propagação (por 
qualquer forma de reprodução), comércio, 
doação ou aquisição intencional sob qualquer 
forma 

c) O tigre-d’água (Trachemys scripta elegans - 
Wied, 1839) configura-se como uma das 
espécies que podem ser utilizadas em 
condições controladas, sujeitas à 
regulamentação específica 

d) O búfalo (Bubalus bubalis - Linnaeus, 1758) 
encontra-se entre as espécies que têm proibido 
seu transporte, criação, soltura ou 
translocação, cultivo, propagação (por 
qualquer forma de reprodução), comércio, 
doação ou aquisição intencional sob qualquer 
forma 

e) O ratão-do-banhado (Myocastor coypus - 
Molina, 1782) está entre as espécies que 
podem ser utilizadas em condições 
controladas, sujeitas à regulamentação 
específica 

32) A Resolução conjunta SEDEST/IAP n° 10/2019 
institui o Programa Voo Livre que cria o 
cadastro de Áreas de Reabilitação de Animais 
Silvestres (ARAS) e de Áreas de Soltura de 
Animais Silvestres (ASAS). Assinale a 
alternativa correta quanto aos procedimentos 
para a realização das solturas de animais 
silvestres. 
a) No caso da verificação de indícios 

comportamentais de que o animal apreendido 
foi recém-capturado, sua soltura poderá ser 
realizada de forma imediata no local de sua 
captura, sendo necessária a marcação e a 
soltura em área cadastrada 

 
b) A soltura de espécies exóticas e domésticas só 

é permitida em áreas de solturas cadastradas 
junto ao IAP 

 
c) Para os animais que passaram pelo processo 

de readaptação ou aclimatação os indivíduos 
não deverão ser marcados 

 
d) A época do ano, disponibilidade de alimento, 

horário do dia e condições climáticas não 
devem ser considerados nas solturas de 
animais 

 
e) A soltura somente poderá acontecer em 

localidade de ocorrência natural da espécie, ou 
seja, obedecendo a distribuição original das 
espécies 

 
33) Sobre as definições, objetivos, etapas, 

diretrizes e procedimentos referentes ao 
protocolo de atendimento a encalhes de 
animais marinhos no litoral do Paraná 
(Resolução conjunta SEMA/IAP/IBAMA n° 
08/2018), analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
(  ) O isolamento do local de encalhe é de 

exclusiva competência da Polícia Ambiental. 
 
(  ) É vedada a realização de coleta de amostras 

biológicas de animais encalhados em praia ou 
em ambiente natural. 

 
(  ) É vedada a destinação de carcaças ou 

materiais biológicos de animais marinhos 
encalhados a quaisquer instituições. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F 
b) F, F, F 
c) F, V, V 
d) V, V, V 
e) V, F, V 
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34) O Decreto Estadual n° 11.797/2018 reconhece e 
atualiza a Lista de Espécies de Aves 
pertencentes à Fauna Silvestre Ameaçadas de 
Extinção no Estado do Paraná. De acordo com 
o contido neste decreto, assinale a alternativa 
correta quanto à espécie da ave que se 
encontra criticamente em perigo 
(regionalmente extinta) – CR (RE) no estado 
do Paraná.  
a) Saracura-do-mato (Amaurolimnas concolor - Gosse, 

1847) 
 
b) Gavião-pombo-pequeno (Amadonastur lacernulatus 

- Temminck, 1827) 
 
c) Anhuma (Anhima cornuta - Linnaeus, 1766) 
 
d) Pula-pula-de-sobrancelha (Myiothlypis leucophrys - 

Pelzeln, 1868) 
 
e) Marreca-pardinha (Anas flavirostris - Vieillot, 1816) 
 

35) O controle ético da população de cães e gatos 
no Estado do Paraná foi disposto pela Lei 
Estadual n° 17.422/2012. Sobre as disposições 
contidas nesta lei, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Fica vedado, no âmbito do Estado do Paraná, 

o extermínio de cães e gatos para fins de 
controle de população 

 
b) A eutanásia somente será permitida nos casos 

em que seja necessária para alívio do próprio 
animal que se encontre gravemente enfermo, 
em situação tida como irreversível 

 
c) O animal reconhecido como comunitário será 

recolhido, esterilizado, identificado, registrado 
e incorporado ao canil da Unidade de Vigilância 
de Zoonose (UVZ) do município 

 
d) Os animais recolhidos pelo órgão responsável 

pela gestão de populações de cães e gatos, 
encaminhados para canis públicos e/ou 
estabelecimentos oficiais congêneres, 
permanecerão por sete dias úteis à disposição 
de seus responsáveis, oportunidade em que 
serão obrigatoriamente esterilizados, desde 
que sejam comprovadas boas condições de 
saúde 

 
e) Os animais recolhidos devido à situação 

aparente de maus-tratos não deverão ser 
devolvidos aos seus responsáveis, devendo 
ser incluídos diretamente nos programas de 
adoção 

36) A Resolução SEDEST N° 059/19 estabelece 
condições e critérios para o licenciamento 
ambiental de Empreendimentos de Aquicultura 
e Maricultura no Estado do Paraná. Quanto aos 
conceitos adotados por esta resolução, 
assinale a alternativa correta. 
a) Área Aquícola: área de preservação 

permanente com uso consolidado 
b) Tanque-rede: sistema de cultivo intensivo em 

confinamento, com estruturas de rede, boias e 
apoitamento ou fundeamento, instalados em 
meio aquático 

c) Parque Aquícola: sistemas de fluxo contínuo de 
água nos tanques de material que resistam ao 
atrito constante da água, que permitem uma 
grande densidade de estocagem 

d) Espécie alóctone ou exótica: espécie de origem 
e ocorrência natural em águas da Unidade 
Geográfica Referencial (UGR) considerada 

e) Raceway: espaço físico contínuo em meio 
aquático, delimitado, que compreende um 
conjunto de áreas aquícolas afins, em cujos 
espaços físicos intermediários podem ser 
desenvolvidas a outras atividades compatíveis 
com a prática de aquicultura 

 
37) O Órgão Ambiental Competente, no exercício 

de sua competência de controle ambiental, 
expedirá atos administrativos referentes ao 
licenciamento ambiental de Empreendimentos 
de Aquicultura no Estado do Paraná 
(Resolução SEDEST N° 059/19), sobre esses 
atos, analise as afirmativas abaixo: 
I. A Autorização Ambiental Florestal (AAF) é o 

documento expedido pelo Órgão Ambiental 
Competente que permite ao proprietário de um 
imóvel a condição de efetuar o corte de 
vegetação florestal nativa, árvores isoladas em 
ambiente florestal ou agropecuário e 
aproveitamento de material lenhoso seco.  

II. A Licença Prévia (LP) autoriza o funcionamento 
da atividade ou empreendimento, após a 
verificação do efetivo cumprimento do que consta 
das licenças anteriores, com as medidas de 
controle ambientais e condicionantes 
determinados para a operação.  

III. A Licença Ambiental Simplificada (LAS) 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) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas 
e) Apenas a afirmativa III está correta 
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38) Quanto aos conceitos adotados pela 
Resolução SEDEST N° 055/19 para o 
licenciamento ambiental de Empreendimentos 
de Bovinocultura no Estado do Paraná, analise 
os excertos abaixo: 
 
 
I. O _____ é um sistema de criação de bovinos 

de corte em que lotes de animais são mantidos 

em piquetes ou currais com área restrita, com 

a presença ou não de piso calçado e onde 

todos os alimentos e água necessários são 

fornecidos exclusivamente em cochos 

adequados para este fim. 

 
II. O _____ constitui-se de um sistema de criação 

em que um ou mais lotes de animais são 

mantidos em pastagens, recebendo 

suplementação alimentar composta de 

concentrados proteico, energético ou proteico e 

energético, por um período específico e/ou 

durante todo o ano, em cochos adequados. 

Não se enquadram nesta categoria animais 

que recebem apenas suplementação mineral 

ou alimentação diferenciada, tal como o 

sistema denominado "creep feeding". 

 
III. O _____ engloba o sistema de criação na qual 

os bovinos são criados em pastagens, não 

recebendo qualquer tipo de alimento além das 

pastagens, água ou suplemento mineral. 

 
 

 Após analisar o excerto de texto anterior, 
assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) confinamento de bovinos de corte / 

semiconfinamento de bovinos de corte / 
sistema de criação extensivo 

 
b) semiconfinamento de bovinos de corte / 

confinamento de bovinos de corte / sistema de 
criação extensivo 

 
c) confinamento de bovinos de corte / sistema de 

criação extensivo / semiconfinamento de 
bovinos de corte 

 
d) semiconfinamento de bovinos de corte / 

sistema de criação extensivo / confinamento de 
bovinos de corte 

 
e) sistema de criação extensivo / confinamento de 

bovinos de corte / semiconfinamento de 
bovinos de corte 

39) A Resolução SEDEST N° 055/19 estabelece 
condições e critérios para o licenciamento 
ambiental de Empreendimentos de 
Bovinocultura no Estado do Paraná. Sobre o 
porte dos empreendimentos de Bovinocultura 
de leite confinada e semiconfinada, para fins de 
licenciamento ambiental, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
(  ) Um empreendimento de bovinocultura de leite 

confinada de porte micro tem até 180 animais 
em lactação. 

 
(  ) Um empreendimento de bovinocultura de leite 

semiconfinada de porte micro tem até 80 
animais em lactação. 

 
(  ) Um empreendimento de bovinocultura de leite 

confinada de porte grande tem de 1501 a 2200 
animais em lactação. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

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

40) Sobre a organização, regulamentação, 
fiscalização e controle das ações dos serviços 
de saúde no Estado do Paraná dispostas na Lei 
Estadual nº 13.331, de 23 de novembro de 2001, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) A assistência à saúde é livre à iniciativa 

privada, observadas as normas de 
regulamentação, fiscalização e controle 
estabelecidas na Constituição Federal, na 
legislação federal, neste Código, na legislação 
suplementar estadual e municipal 

 
b) A equidade, como forma de suprir as 

deficiências do tratamento igualitário de casos 
e situações, é uma das diretrizes do Sistema 
Único de Saúde (SUS) 

 
c) É dever do Estado, através da Política Estadual 

de Saúde, e dentro de sua competência, prover 
as condições indispensáveis ao exercício do 
direito de saúde, garantido a todo cidadão 

 
d) No âmbito do SUS, a gratuidade é vinculada ao 

indivíduo, vedando-se-lhe a cobrança de 
despesas de qualquer título 

 
e) A gestão do SUS é exercida, no Estado, pelo 

Ministério da Saúde, no Município, pela 
respectiva Secretaria de Estado da 
Saúde/Instituto de Saúde do Paraná - 
SESA/ISEP 
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