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O caso da borboleta

"Ninguém nasce borboleta", pensou Breno. Depois disse bai-
xinho: "A borboleta é um presente do tempo". Lá fora, ela,
a borboleta, não pensava nada disso. Ocupava-se em voar
pela noite de árvore em árvore. Era azul e sem dúvida um
dia havia sido lagarta. Breno tem nove anos e é uma criança,
a lagarta é como se fosse uma borboleta criança, mas quando
Breno for adulto vira homem e não borboleta, e homens não
voam. Sonho de Breno é voar, seja como piloto de avião ou
jogador de futebol. Como borboleta, Breno nunca chegou a
pensar, tem nove anos, mas sabe que é menino e não lagarta.
A avó de Breno sempre diz: "Lagarta queima o dedinho e
come planta, mas vira borboleta. Ninguém nasce borboleta".
Agora o menino pensa e olha a borboleta na janela. "De
manhã vi um monte de buraquinhos nas folhas"; explicaram
a ele: "É coisa de lagarta". Os buracos nas acerolas e goiabas
eram coisa dos passarinhos. Isso ninguém precisou explicar,
porque ele sempre viu os passarinhos indo bicar as frutas,
menos o beija-flor, que só ia bicar a água no copo de flor
pendurado na goiabeira. "O que será que borboleta come?
Será que beija-flor só bebe água? "Pensou muito nisso e sen-
tiu fome. Saiu em direção à cozinha.

A avó cochilava de frente para a novela das sete. Justa-
mente aquela durante a qual ela mais gostava de cochilar.
Breno sabia disso e não quis acordá-la pra pedir comida. Na
cozinha a janela estava aberta. Era uma janela enorme e dava
de frente pro quintal da casa. Algumas vezes Breno ouviu
gente falando como era engraçado aquela janela na cozinha.
A avó sempre explicava que, antes de cozinha, ali havia sido
quarto, e por isso a tal janela. Breno achava normal. Desde
que tem lembrança, ali é cozinha e tem janela e ele adora.
Enquanto sua avó faz o almoço, ele olha para o mundo. O
azar é daqueles que não têm janela na cozinha. Breno decidiu
que a melhor coisa pra comer naquele momento era biscoito.
"Tomara que tenha. Se não tiver, seria muito bom comer
uns ovos."Sabe como fazer: é só acender o fogo apertando o
botão, colocar a frigideira em cima do fogo, quebrar o ovo
em cima da frigideira e ficar mexendo com o garfo. Agora
que já tem nove anos nem precisa mais de cadeira pra mexer
no fogão. Abre a geladeira e tem três ovos. Fecha a geladeira
e vai procurar o biscoito. Entra uma borboleta na cozinha.
É maior e mais bonita que a outra. Parece desesperada, bate

nas paredes uma a uma até ficar presa pela porta encostada.
Breno vai até a porta e a puxa para que saia, de lá voa direto
pro outro lado da cozinha, onde ficam a janela e o fogão.
Breno acompanha com o olhar e espera que consiga sair logo
pela janela. Em cima do fogão tem uma panela destampada
cheia de óleo (no almoço teve batata frita), a borboleta voa
na direção do fogão e, assim que chega em cima da panela,
cai no óleo como se tivesse sido atraída pra lá igual quando
Breno atrai moedas com seu ímã.

Ele correu pra ver a borboleta, ela nadava pelo óleo lenta-
mente. Quis tirá-la de lá, mas nunca colocou a mão no óleo
antes. Só queima se estiver de fogo aceso, tinha quase cer-
teza. Correu até o papel-toalha e tirou a borboleta de dentro
da panela. Olhou-a com atenção: toda coberta de óleo. Todas
as partes do seu corpo de inseto. As asas pingavam óleo pela
cozinha. Agora tinha certeza: só queimava se tivesse ligado
o fogo. A borboleta se mexia muito. Tratou de colocá-la em
cima da janela. Pegou o biscoito e foi para o quarto. Come-
çou a comer, era de chocolate e era bom.

Ainda assim, não conseguia esquecer a borboleta nadando
no óleo. Seu corpo inteiro afundado no óleo. Logo come-
çou a imaginar como seria se fosse ele, mergulhado no óleo
numa panela gigante que cabe criança. Imaginou seu cabelo
cheio de óleo, seus olhos, ouvidos, nariz, boca. Comia o
biscoito e imaginava. Lambeu o dedo que havia colocado na
panela pra imaginar melhor seu corpo no óleo. Não gostava
de imaginar, mas não conseguia evitar. Era igual cheirar a
mão quando está fedendo, ou alguma coisa assim. Lambeu,
e o gosto era péssimo. Muito pior que o gosto do biscoito
de chocolate. Lembrou de sua avó que dizia que o pozinho
da borboleta, se batesse no olho, deixava cego. Ficou com
medo de passar mal. O dedo que lambeu, além de óleo devia
ter o tal pozinho. Correu até a cozinha para ver a borboleta.
Estava dura, morta. Teve pena e quis enterrar. Decidiu que
a borboleta seria seu bicho preferido, caso não passasse mal
por conta daquela lambidinha no dedo. Precisava avisar a
avó pra não fritar mais batata naquela panela. Enquanto não
amanhecia, deixaria a borboleta na janela da cozinha. No
caminho de volta pro quarto viu que a avó ainda cochilava.
Deitou na cama, sua cabeça realizou os últimos mergulhos
no óleo.

Começou a pensar apenas em não passar mal por conta do
pozinho da borboleta. Ninguém nasce borboleta. Sentiu
medo e uns trecos no estômago, se apavorou achando que
era consequência do pozinho que cega quando cai no olho, e
depois dormiu.
(FONTE: Geovani Martins. O sol na cabeça. São Paulo: Companhia das Letras, 2018)
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01. (CONCURSO CRATO/2021) O caso da borboleta
expõe a relação do garoto Breno com o inseto a que
ele tanto se apegara. A partir das informações do
texto, podemos afirmar que sua principal função é:

A) Informar os cuidados necessários que crianças de nove
anos devem ter com insetos

B) Relatar a relação tranquila que o protagonista tinha
com sua avó

C) Divulgar a nova tendência em arquitetura para a classe
média, como por exemplo a janela na cozinha

D) Refletir acerca do desenvolvimento da criança a partir
de analogias com a borboleta

E) Alertar os pais acerca do risco que o pó da borboleta
causa na pele de crianças de até 9 anos, como Bruno

02. (CONCURSO CRATO/2021) Contos são gêneros
literários e, como tal, é comum que a linguagem,
neles, invista em figuras de estilo. Assinale a alter-
nativa que comprova essa afirmação, apresentando
uma figura de pensamento chamada comparação:

A) "Era igual cheirar a mão quando está fedendo, ou al-
guma coisa assim."

B) "Agora o menino pensa e olha a borboleta na janela."

C) "Ele correu pra ver a borboleta, ela nadava pelo óleo
lentamente."

D) "Enquanto não amanhecia, deixaria a borboleta na ja-
nela da cozinha."

E) "Só queima se estiver de fogo aceso, tinha quase cer-
teza."

03. (CONCURSO CRATO/2021) Em várias passagens
do texto podemos perceber o encantamento e afi-
nidade de Breno com a borboleta. Assinale a al-
ternativa que traz o trecho em que Breno expressa
empatia pelo inseto, através de um sentimento de
identificação.

A) "Estava dura, morta. Teve pena e quis enterrar."

B) "Sentiu medo e uns trecos no estômago."

C) "Ele correu pra ver a borboleta, ela nadava pelo óleo
lentamente."

D) "Seu corpo inteiro afundado no óleo."

E) "Lembrou de sua avó que dizia que o pozinho da bor-
boleta, se batesse no olho, deixava cego.".

04. (CONCURSO CRATO/2021) O ciclo da vida,
tanto de Breno quanto da Borboleta, se asseme-
lha muito, quando estamos lendo o texto. Aponte
a ÚNICA alternativa que não descreve uma passa-
gem cronológica vivida como transformação pelos
personagens.

A) "Era azul e sem dúvida um dia havia sido lagarta"

B) "Lagarta queima o dedinho e come planta, mas vira
borboleta"

C) "Agora que já tem nove anos nem precisa mais de ca-
deira pra mexer no fogão"

D) "Estava dura, morta. Teve pena e quis enterrar"

E) "Começou a pensar apenas em não passar mal por
conta do pozinho da borboleta"

05. (CONCURSO CRATO/2021) A Avó de Breno é
mencionada em alguns trechos da história, sempre
de uma maneira secundária, sem interferência di-
reta nos acontecimentos com a borboleta. Assinale
a alternativa que NÃO traz um pensamento do ga-
roto acerca de sua avó:

A) "A avó cochilava de frente para a novela das sete"

B) "aquela durante a qual ela mais gostava de cochilar"

C) "não quis acordá-la pra pedir comida"

D) "como se tivesse sido atraída pra lá igual quando Breno
atrai moedas com seu ímã"

E) "No caminho de volta pro quarto viu que a avó ainda
cochilava"

06. (CONCURSO CRATO/2021) A frase: "Ele correu
pra ver a borboleta, ela nadava pelo óleo lentamente"
pode ser classificada como:

A) Oração Coordenada Sindética Adversativa

B) Oração Coordenada Assindética

C) Oração Assindética Explicativa

D) Oração Coordenada Conclusiva

E) Oração Coordenada Alternativa
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07. (CONCURSO CRATO/2021) Na frase "Em cima
do fogão tem uma panela destampada cheia de óleo
(no almoço teve batata frita)", o termo destacado é
considerado:

A) Verbo transitivo indireto, por não necessitar de prepo-
sição.

B) Verbo intransitivo, pois traz o sentido completo da
ação sem a necessidade de complemento.

C) Substantivo concreto, no grau normal.

D) Advérbio de lugar.

E) Substantivo concreto, no grau superlativo absoluto sin-
tético.

08. (CONCURSO CRATO/2021) Em "Breno atrai
moedas com seu ímã", o verbo destacado em ne-
grito é classificado como:

A) Verbo transitivo direto no tempo presente

B) Verbo transitivo indireto no tempo passado

C) Verbo intransitivo no futuro

D) Verbo na forma nominal de infinitivo

E) Verbo na forma nominal de gerúndio

09. (CONCURSO CRATO/2021) A palavra "crase"é
de origem grega e significa "fusão", "mistura". Na
língua portuguesa, é o nome que se dá à "junção"de
duas vogais idênticas.
Assinale a ÚNICA alternativa em o uso da crase foi
feito de maneira INCORRETA

A) Joana disse: "Vou à igreja"

B) Refiro-me à aluna que esteve aqui semana passada

C) Aquela aluna nunca está atenta à aula

D) Ligo-te hoje à noite

E) Escreve à lápis, assim podemos apagar o que for pre-
ciso

10. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a ÚNICA
alternativa que traz o uso incorreto da vírgula:

A) Não gosto, nem desgosto

B) Quando sai o resultado, ainda não sei

C) Senhor, disse o velho, tenho grandes contentamentos
em estar plantando-a.

D) Estudei muito, mas não consegui ser aprovada

E) Minha filha, de quem só guardo boas lembranças,
deixou-nos em fevereiro de 2020

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

11. (CONCURSO CRATO/2021) A razão entre a área
de um quadrado e um triângulo equilátero é 3

√
3.

Sabendo que o quadrado tem medida do lado igual
a 6 cm, encontre a medida do lado do triângulo
equilátero.

A) 4,5 cm

B) 9 cm

C) 3 cm

D) 8 cm

E) 4 cm

12. (CONCURSO CRATO/2021) Qual o resto da divi-
são do polinômio 7x79 − 15x47 + 6x13 + 37 pelo
binômio x− 1?

A) 37

B) 28

C) 1

D) 35

E) 6

13. (CONCURSO CRATO/2021) Considere os con-
juntos não vazios A e B tais que |A| = 4 e |A x
B| = 36, em que |X| indica o número de elementos
do conjunto X eX x Y significa o produto cartesi-
ano de X por Y . Nessas condições determine |B|.

A) 8

B) 6

C) 9

D) 10

E) 12
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14. (CONCURSO CRATO/2021) Identifique a alter-
nativa verdadeira

A)
√

(2−
√
5)2 +

√
5 = 2

B)
√
a2 + b2 = a+ b para todos a, b ∈ R.

C) a3 + b3 = (a+ b)(a2 +2ab+ b2) para todos a, b ∈ R.

D) 25.5−2 = 5−1

E) Todo triângulo equilátero é isósceles

15. (CONCURSO CRATO/2021) A negação de "73 é
um número primo ou é menor que 28" é:

A) 73 não é um número primo e é maior do que ou igual
a 28

B) 73 é um número primo e é maior que 28

C) 73 é um número primo ou é maior que 38

D) 73 não é um número primo e é menor que 28

E) 73 é um número primo ou é maior do que ou igual a 28

COMPETÊNCIA SÓCIO-EMOCIONAL

16. (CONCURSO CRATO/2021) Preferência por estar
em situações de interação social, facilidade em es-
tabelecer vínculos interpessoais e em expressar-se
afetivamente são traços de personalidade observa-
dos em pessoas com maior nível de:

A) Abertura para experiências

B) Conscienciosidade

C) Extroversão

D) Neuroticismo

E) Agradabilidade

17. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale com V (ver-
dadeiro) ou F (falso) os itens abaixo.

I) Questões relacionadas as competências socioemocio-
nais têm sido atualmente discutidas e valorizadas por
várias áreas do conhecimento, incluindo a psicologia e
a educação.

II) Maiores índices de autoeficácia e resolução de proble-
mas podem estar associados a um nível maior de de-
senvolvimento das competências socioemocionais.

III) Dificuldade persistente em regular as emoções pode
estar relacionada a prejuízos no desenvolvimento das
competências socioemocionais.

IV) Habilidade em estabelecer uma comunicação assertiva
e interações sociais mais saudáveis podem indicar um
maior nível de desenvolvimento das competências so-
cioemocionais.

Marque a opção com a sequência correta, de cima
para baixo.

A) V, V, V, V

B) F, F, V, V

C) V, V, F, F

D) F, F, F, F

E) V, F, F, V

18. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva INCORRETA:

A) Traços de personalidade mais adaptativos estão asso-
ciados a um nível mais saudável de funcionamento da
personalidade do indivíduo.

B) Um indivíduo que apresenta traços de personalidade
desadaptativos tende a apresentar prejuízos no seu ní-
vel de funcionamento da personalidade.

C) Traços de personalidade mais saudáveis podem repre-
sentar uma propensão ao enfrentamento de dificulda-
des de forma desorganizada e desadaptativa.

D) Um indivíduo com um nível mais adequado de funci-
onamento da personalidade apresenta uma predisposi-
ção a possuir um autoconceito mais positivo e adapta-
tivo.

E) Um indivíduo com prejuízo no nível de funcionamento
da personalidade tende a apresentar uma inclinação a
ter um comportamento social desadaptativo.

19. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva correta quando se trata de uma educação vol-
tada para a integralidade do sujeito.

A) A educação integral se baseia em respeitar os aspectos
intelectuais, físicos, sociais, culturais e emocionais do
sujeito.
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B) A educação integral se volta prioritariamente para a di-
mensão emocional do sujeito.

C) No que se refere ao tempo de permanência na escola,
é estritamente necessário que seja integral.

D) O caráter científico e intelectual são os mais predomi-
nantes.

E) Se refere apenas as questões comunitárias e sociais.

20. (CONCURSO CRATO/2021) Em relação aos valo-
res éticos, assinale a alternativa incorreta.

A) Tolerância

B) Individualidade

C) Dependência

D) Honestidade

E) Justiça

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA

21. (CONCURSO CRATO/2021) O envio de e-mail
tornou-se uma tarefa rotineira no ambiente profis-
sional e doméstico. O preenchimento correto dos
campos é essencial utilização dos recursos disponí-
veis nos principais aplicativos de gerenciamento de
correio eletrônico.
Assinale a alternativa que corresponde a função do
campo cco.

A) Armazenar a informação sobre a criptografia adotada;

B) Armazenar o endereço de retorno do e-mail;

C) Armazenar o endereço do servidor de e-mail;

D) Armazenar o(s) endereço(s) de destino(s) de cópia(s)
oculta(s) do e-mail;

E) Armazenar o endereço do remetente.

22. (CONCURSO CRATO/2021) Em um sistema Li-
nux a navegação entre diretórios pode ser feita com
o comando "cd". Assinale a alternativa que apre-
senta o comando utilizado para mostrar o caminho
do diretório atual?

A) mkdir;

B) top;

C) free;

D) pwd;

E) ps.

23. (CONCURSO CRATO/2021) Analise as alterna-
tivas abaixo e assinale a que apresenta o resul-
tado da ação: Pressionar simultaneamente as teclas
"Ctrl"e "+"no Firefox ou Google Chrome.

A) Uma nova janela é aberta;

B) Uma nova guia é aberta;

C) Aumenta o zoom;

D) Aumenta o volume;

E) Retorna para a página anterior.

24. (CONCURSO CRATO/2021) Observe a figura
abaixo assinale a alternativa que corresponde a
função do último ícone, que encontra-se em desta-
que. ↓

A) Destacar o parágrafo;

B) Destacar o início de uma linha;

C) Mostrar / Ocultar marcações de parágrafo e outros sím-
bolos ocultos;

D) Desativar os marcadores;

E) Alterar alinhamento do texto.

25. (CONCURSO CRATO/2021) O que ocorre
quando se pressiona a tecla F2 sobre uma célula se-
lecionada no Microsoft Excel?

A) A célula entra em modo de edição;

B) O conteúdo da célula é excluído;

C) Altera a formação da célula para moeda;

D) Altera a cor da célula;

E) Trava o conteúdo da célula.
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CONHECIMENTOS GERAIS

26. (CONCURSO CRATO/2021) "O Estado, enten-
dido como ordenamento político de uma comuni-
dade, nasce da dissolução da comunidade primitiva
fundada sobre os laços de parentesco e da formação
de comunidades mais amplas derivadas da união de
vários grupos familiares por razões de sobrevivên-
cia interna (o sustento) e externas (a defesa)". O
fragmento do texto que trata sobre a origem do Es-
tado foi retirado do livro: "Estado, Governo e Soci-
edade"de Norberto Bobbio. Na idade moderna três
filósofos constituíram em seus escritos uma teoria
sobre o Estado que, embora influenciados por mo-
mentos históricos e políticos diferentes, ficaram co-
nhecidos como "filósofos contratualistas". São eles:

A) Thomas Hobbes, Marx Weber e Emili Durkayme

B) John Locke, Emili Durkayme e Thomas Hobbes

C) Max Weber, Emmanuel Kant e Jean-Jacques Rousseau

D) jean-Jacques Rousseau, Jonh Lock e Voltaire

E) Thomas Hobes, Jonh Locke e jean-Jacques Rousseau

27. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a formação
política e econômica do Estado brasileiro é correto
afirmar que os principais fatos que influenciaram
esse processo foram:

A) Insatisfação da elite econômica com o poder central,
característica do Império, abolição da escravatura, luta
por novos ideais de uma sociedade mais justa e iguali-
tária;

B) Abolição da escravatura, revolta da população contra o
poder central do império, influência do ideário revolu-
cionário da revolução francesa e pressão da burguesia
nascente;

C) Abolição da escravatura, insatisfação da elite econô-
mica com o poder central do império, pressão externa
promovida pela revolução industrial e consolidação do
capitalismo na Europa e influência do ideário revoluci-
onário promovido pela revolução francesa;

D) A abolição da escravatura, insatisfação da elite econô-
mica com o poder central do império, a urgência da
formação de um Estado-Nação, a emergência de uma
burguesia nacional e o processo de urbanização.

E) A abolição da escravatura, movimentos revolucioná-
rios por igualdade e justiça social, pressão eterna pro-
movida pela revolução industrial e consolidação do ca-
pitalismo e a emergência de uma ideologia liberal.

28. (CONCURSO CRATO/2021) Geograficamente, o
Brasil está dividido em 5 (cinco) Regiões. De acordo
com o processo histórico de ocupação do território
quais foram as primeiras regiões ocupadas para co-
lonização?

A) Litoral, tendo como principal produto explorado o pau-
brasil; iniciando posteriormente o ciclo da cana-de-
açúcar no Nordeste, sendo Salvador (BA) a primeira
sede do governo português. Posteriormente, a ocupa-
ção foi ampliada para o interior, início da pecuária. A
expansão da ocupação do território avançou para o su-
deste, expansão da pecuária e da exploração de miné-
rios.

B) Interior, avançando para o sudeste, tendo o Rio de
Janeiro como principal sede do governo português,
tornando-se o centro de planejamento de ocupação do
espaço.

C) Amazonas, com o ciclo da borracha dando início às
primeiras vilas, expandindo-se para o sudeste com a
pecuária e mineração e por último o semiárido nordes-
tino por ser uma região desfavorável para lavouras.

D) Sul, com os primeiros migrantes Europeus que povoa-
ram o território, seguindo para o Sudeste, com desta-
que para o litoral paulista com a expansão da pecuária
e Minas Gerais, iniciando o ciclo do ouro. Sendo São
Paulo a primeira sede do governo português.

E) Iniciou com o povoamento da região Centro-Oeste e
Sul, tendo como principal produto explorado o pau-
brasil, iniciando posteriormente o ciclo da cana-de-
açúcar no Nordeste, sendo Salvador (BA) a primeira
sede do governo português.

29. (CONCURSO CRATO/2021)
Se você parar pra ouví
O que tenho pra conta
Vai saber do Cariri
Do sul do meu Ceará
É História verdadeira
Que agora vou narrá

É uma bela região
A mais linda que já ví
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Ela enche de paixão
Aquele que passa aqui
Conhece bem o encanto
Das terras do Carirí

O Geoparque Araripe
Com a sua divisão
Cada etapa que existe
Faz a complementação
Da Cultura Ambiental
Que engrandece a educação

Os que formam o Geoparque
Nove Geossítios são
Nesta viagem embarque
Pra tirar a conclusão
Sei que você vai gostar
Lhe digo de antemão
Fragmento do Cordel: O CARIRI E O GEOPARQUE Autor: Professor Lula Fideles

De acordo com o fragmento acima existem 9 (nove)
Geossítios que formam o Geoparque Araripe. Os
Geossítios estão localizados nos seguintes municí-
pios:

A) Crato, Nova Olinda, Missão Velha, Assaré, Jardim e
Juazeiro do Norte

B) Crato, Juazeiro do Norte, Caririaçu, Barbalha, Missão
Velha e Santana do Cariri

C) Barbalha, Juazeiro do Norte, Nova Olinda, Assaré,
Missão Velha e Caririaçu

D) Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha,
Nova Olinda e Santana do Cariri

E) Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Assaré, Nova
Olinda e Caririaçu

30. (CONCURSO CRATO/2021) As questões relacio-
nadas às desigualdades sociais, tais como: pobreza,
miséria, fome e violência, sempre estiveram presen-
tes na paisagem árida do Nordeste. Obras como
"O Quinze", "Vidas Secas"e "Morte e Vida Seve-
rina"retratam a dura realidade e a vida miserável
do sertanejo resultante da luta pela sobrevivência
que é ameaçada pela "seca", frente ao descaso e vi-
olência do poder político e econômico que deixavam
homens, mulheres, jovens e crianças à mercê da

fome. Tentando escapar da morte, transformavam-
se em "retirantes". Essas obras foram escritas, res-
pectivamente por:

A) Jorge Amado; Rachel de Queiroz e Graciliano Ramos

B) Raquel de Queiroz, Graciliano ramos e João Cabral de
Melo Neto

C) Manoel Bandeira; Jose Lins do Rego e Euclides da Cu-
nha

D) Ariano Suassuna; Graciliano Ramos e Jorge Amado

E) Raquel de Queiroz, José Lins do Rego e Manoel Ban-
deira
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FISCAL AMBIENTAL

31. (CONCURSO CRATO/2021) Leia atentamente as
afirmações seguintes e assinale a alternativa COR-
RETA:

I. Atividades como extração de combustíveis fósseis,
construção de ferrovias e projetos urbanísticos acima
de 100 ha dependerão da elaboração de estudo de im-
pacto ambiental - EIA, com respectivo relatório de im-
pacto ambiental - RIMA.

II. O EIA que deverá atender à Política Nacional de Meio
Ambiente, definirá os limites da área geográfica a ser
direta ou indiretamente afetada pelos impactos ambi-
entais, a denominada área de influência do projeto,
considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica
na qual se localiza.

III. O EIA refletirá as conclusões do RIMA e conterá, den-
tre outros itens, a síntese dos resultados dos estudos de
diagnósticos ambiental da área de influência do pro-
jeto.

A) É correta apenas a afirmação I.

B) É correta apenas a afirmação II.

C) São corretas as afirmações I e II.

D) São corretas as afirmações I e III.

E) São corretas as afirmações II e III.

32. (CONCURSO CRATO/2021) É possível identificar
pelo menos três tipos de políticas ambientais: as re-
gulatórias, as estruturadoras e as indutoras de com-
portamento. Observe as afirmações abaixo e assi-
nale a alternativa que corresponde à sequência cor-
reta para I, II e III:

I. Dizem respeito à elaboração de legislação específica
para estabelecer ou regulamentar normas e regras de
uso e acesso ao ambiente natural.

II. Implicam intervenção direta do poder público ou de
organismos não governamentais na proteção ao meio
ambiente.

III. Referem-se a ações que objetivam influenciar o com-
portamento de indivíduos ou grupos sociais e são nor-
malmente identificadas com a noção de desenvolvi-
mento sustentável.

A) Regulatórias, estruturadoras e indutoras.

B) Estruturadoras, regulatórias e indutoras.

C) Indutoras, estruturadoras e regulatórias.

D) Estruturadoras, indutoras e regulatórias,

E) Regulatórias, indutoras e estruturadoras.

33. (CONCURSO CRATO/2021) A mudança em um
parâmetro ambiental, num determinado período e
numa determinada área, que resulta em uma dada
atividade, comparada com a situação que ocorreria
se essa atividade não tivesse sido iniciada, pode ser
definida como sendo:

A) Ambientação.

B) Impacto ambiental.

C) Resiliência.

D) Mecanismo de controle.

E) Qualidade ambiental.

34. (CONCURSO CRATO/2021) Tanto na fase de im-
plantação quanto na operação de um empreendi-
mento, a maior parte das emissões atmosféricas é
constituída de material particulado em suspensão
(PTS) e por alguns gases que resultam da queima
de combustíveis. Seus efeitos na alteração da quali-
dade do ar podem ser mitigados com a adoção, pelo
empreendedor, das seguintes medidas, EXCETO:

A) Recobrimento das carrocerias dos caminhões com lo-
nas quando do transporte de materiais granulados.

B) Controle de velocidade dos veículos em toda a área do
empreendimento, bota-fora terrestre e entorno imedi-
ato, além de manutenção preventiva nos veículos de
transporte de pessoal e de materiais, de forma a man-
ter os motores regulados.

C) Umectação do solo nas áreas de intervenção, com
frequência predeterminada, para abatimento na origem
das emissões de material particulado.

D) Execução de Programa de Monitoramento Sedimento-
lógico para acompanhamento de alterações na compo-
sição granulométrica e geoquímica nas áreas de des-
carte.

E) Manter o mínimo possível os motores das embarcações
ligados quando estas estão atracadas, se possível.
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35. (CONCURSO CRATO/2021) Analise os itens se-
guintes acerca da Resolução COEMA (Conselho
Estadual do Meio Ambiente do Ceará) nº 07 de
12/09/2019:

I. Não é objeto de licenciamento pelos Municípios, em-
preendimentos cujos impactos ambientais ultrapassem
seus respectivos limites territoriais.

II. Somente municípios com menos de 50 mil habitantes
poderão constituir consórcio público, com o objetivo
de garantir melhor capacidade técnica para a gestão
ambiental.

III. A autoridade licenciadora e os profissionais participan-
tes das análises dos processos de licenciamento pode-
rão atuar, direta ou indiretamente, como consultores ou
representantes dos empreendimentos a serem licencia-
dos.

IV. Competirá a Superintendência Estadual do Meio Am-
biente - SEMACE, em caráter supletivo, exercer o li-
cenciamento de atividades e empreendimentos de im-
pacto ambiental local, enquanto o município não es-
tiver estruturado nos termos da Resolução COEMA
07/2019.

Está(ão) CORRETO(S):

A) Apenas I.

B) Apenas I e II.

C) Apenas II e III.

D) Apenas IV.

E) Apenas I e IV.

36. (CONCURSO CRATO/2021) O tipo de auditoria
ambiental responsável por avaliar o passivo ambi-
ental de uma empresa é a:

A) Auditoria ambiental de certificação.

B) Auditoria ambiental de acompanhamento.

C) Auditoria pontual ou de processos.

D) Auditoria ambiental de sítio.

E) Auditoria ambiental de responsabilidade.

37. (CONCURSO CRATO/2021) O requerimento pa-
drão da Licença de Operação (LO) deve ser devida-
mente preenchido pelo empreendedor e deverá ter,
em anexo, vários documentos. Assinale a alterna-
tiva que NÃO condiz com documento necessário ao
pedido de LO:

A) Cópias das publicações do requerimento de LO e da
concessão de LI (Licença de instalação) no Diário Ofi-
cial da União ou estadual e em jornal de grande circu-
lação, de acordo com os modelos de publicação apro-
vados através da Resolução CONAMA 006/86.

B) Estudo ambiental, contendo projetos executivos de mi-
nimização de impacto ambiental, para empreendimen-
tos instalados após a entrada em vigor da Resolução
CONAMA 001/86, com vistas a seu enquadramento
às exigências de licenciamento ambiental.

C) Recolhimento, pelo empreendedor, da taxa fixada pelo
órgão de meio ambiente para a emissão de LO.

D) Relatório técnico de vistoria confirmando se os siste-
mas de controle ambiental especificados na LI foram
efetivamente instalados.

E) Parecer técnico do órgão de meio ambiente sobre o pe-
dido de LO.

38. (CONCURSO CRATO/2021) No manejo de bacias
hidrográficas o índice/método que indica a razão
entre a área de bacia e o quadrado de seu compri-
mento axial medido ao longo do curso d?água prin-
cipal, do exutório à cabeceira mais distante é:

A) Índice de Gravelius (kc).

B) Método da declividade média.

C) Fator de forma (Kf).

D) Coeficiente de compacidade.

E) Perfil longitudinal.

39. (CONCURSO CRATO/2021) Analise as afirmações
acerca da qualidade e distribuição da água subter-
rânea e assinale a alternativa CORRETA:

I. A água subterrânea, embora menos vulnerável que a
água superficial, também pode ser afetada por conta-
minantes provenientes de perdas em redes de esgotos,
intrusões de água de qualidade inferior ou derrama-
mentos de petróleo.
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II. Quando ocorre contaminação de água superficial a re-
moção é muito difícil, sendo, algumas vezes, irreversí-
vel.

III. A água contida no solo e nas formações geológicas é
dividida ao logo da vertical basicamente em duas zo-
nas, saturada e não saturada, de acordo com a propor-
ção relativa do espaço poroso que é ocupado pela água.

IV. A zona saturada ou zona de saturação fica abaixo da
superfície freática e nela todos os vazios existentes no
terreno estão preenchidos com água.

V. A zona não saturada ou zona de aeração situa-se entre
a superfície freática e a superfície do terreno e nela os
poros estão parcialmente preenchidos por gases (prin-
cipalmente vapor de água) e por água.

A) Todas as afirmações estão corretas.

B) As afirmações I e II não estão corretas.

C) As afirmações IV e V não estão corretas.

D) Apenas a afirmação II não está correta.

E) Apenas a afirmação V não está correta.

40. (CONCURSO CRATO/2021) Observando a tabela
abaixo, que resume a evolução da cobertura do ser-
viço de abastecimento de água nos municípios e re-
giões brasileiras de 1989 a 2008, julgue os itens que
seguem e assinale a alternativa CORRETA:

I. Segundo a Lei 12.651 de 2008, que trata da Política
Nacional de Saneamento Básico, o abastecimento de
água potável é constituído pelas atividades, infraestru-
turas e instalações necessárias ao abastecimento pú-
blico.

II. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento
Básico - PNSB 2008 o maior avanço ocorreu na Re-
gião Nordeste do País, que aumentou de 93,8% dos
municípios com o referido serviço para 98,8%.

III. O abastecimento de água potável é uma questão essen-
cial para as populações e é fundamental que seja resol-
vido pelos riscos que sua ausência ou seu fornecimento
inadequado podem causar à saúde pública.

IV. A região Sudeste foi a única que apresentou a totali-
dade dos municípios abastecidos por rede geral de dis-
tribuição de água em 2008, fato este já identificado na
PNSB 2000.

A) Apenas os itens II e III estão corretos.

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.

C) Apenas o item III está correto.

D) Apenas os itens III e IV estão corretos.

E) Apenas os itens I e III estão corretos.

41. (CONCURSO CRATO/2021) As chuvas que caíram
no Crato (130 mm), na última quinta-feira (04),
voltaram a causar sérios transtornos à população.
Parte da encosta do bairro Seminário desmoronou
ainda na madrugada, destruindo parcialmente uma
casa. Ninguém ficou ferido. No entanto, 30 imóveis
foram interditados pela Defesa Civil. Além disso, o
canal do Rio Granjeiro voltou a transbordar, pro-
vocando inundações nas principais vias do Centro
da cidade. Os dois episódios, mais uma vez, mos-
traram como a ocupação desenfreada pode provo-
car uma tragédia, mais que anunciada, no Muni-
cípio (Diário do Nordeste, Fortaleza, 04 de abril de
2019). Observando o trecho de matéria de jornal
acima, assinale a alternativa INCORRETA acerca
de recuperação de ambientes de encostas degrada-
dos:

A) Medidas de recuperação de encostas afetadas pela ero-
são dos solos e pelos movimentos de massa que não le-
vem em conta os processos geomorfológicos que cau-
saram esses impactos, nem as características hidrológi-
cas, pedológicas e geológicas, podem ter insucesso, ou
seja, muitas vezes as técnicas de recuperação adotadas
atuam sobre a consequência, sem averiguar quais as
causas que deram origem a um impacto numa encosta.

B) É considerada alternativa ineficaz para contenção de
encosta que sofre processo de deslizamento, a constru-
ção de patamares onde são colocados sacos com terra
e sementes, para que a vegetação cresça e auxilie a
contê-la, assim como a construção de estrutura em con-
creto, ao centro da encosta, para convergir os fluxos de
água e quebrar sua energia.
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C) Devido ao fato de grande parte da zona urbana do mu-
nicípio do Crato ser formada de encostas, sua ocupação
desordenada tem causado uma série de impactos nega-
tivos, não só nessas encostas, mas também no assorea-
mento de rios com o material oriundo dessas áreas de-
gradadas que se dá pelo transporte de sedimentos pro-
veniente das encostas, bem como pelo lixo.

D) Para a recuperação de uma encosta, nem sempre a me-
lhor solução precisa ser necessariamente um grande
muro de arrimo. Muitas vezes, outras técnicas, ditas
naturais e de custo mais baixo, podem trazer os mes-
mos benefícios, sem transformar tanto a paisagem an-
terior.

E) Várias são as maneiras de se recuperar uma encosta
que tenha passado por processos erosivos ou por mo-
vimentos de massa. As características físicas da área
dependem, em grande parte, da natureza dos materiais
e dos processos que atuam sobre esses materiais, tanto
no presente, como durante sua evolução ao longo do
tempo.

42. (CONCURSO CRATO/2021) A respeito da polui-
ção atmosférica assinale a opção CORRETA:

A) Os poluentes climáticos de vida curta (PCVCs), o ozô-
nio troposférico e o gás metano contribuem tanto para
a poluição do ar quanto para o aquecimento global.

B) A poluição do ar por ozônio não tem relação danosa às
células das plantas e não afeta negativamente a fotos-
síntese, enquanto o material particulado pode reduzir
a quantidade de luz do sol que atinge as plantas e as
culturas alimentares em geral.

C) O ozônio, gás formado por combinações de outros po-
luentes originados na agricultura, aterros sanitários e
trânsito, entre outras fontes, é invisível, mas não con-
tribui para um número significativo de mortes ou aten-
dimentos de emergência no planeta.

D) A exposição ao dióxido de nitrogênio (NO2) não tem
relação com doenças respiratórias ou cardiovasculares,
mas pode causar impactos reprodutivos e de desenvol-
vimento nos seres humanos.

E) A poluição do ar pode afetar significativamente o ciclo
da água, já que o material particulado pode aumentar a
quantidade de radiação solar que atinge a superfície da
Terra, aumentando a taxa na qual a água evapora e se
move para a atmosfera.

43. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre "Mudanças no
Clima/Aquecimento Global" e "Mecanismos de De-
senvolvimento Limpo - MDL" assinale a alternativa
INCORRETA:

A) A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mu-
dança do Clima (CQNUMC) define o sistema climá-
tico como o conjunto da atmosfera, oceanos e biosfera,
sendo que a fonte de energia para esse sistema é a ener-
gia na forma de radiação eletromagnética emitida pela
superfície do Sol que atravessa a atmosfera e esquenta
a superfície da Terra.

B) Análises do Painel Intergovernamental de Mudança do
Clima (IPCC) demonstram que o aumento da tempe-
ratura média global do planeta é causado pelas emis-
sões antrópicas acumuladas de gases do efeito estufa
(GEE), principalmente o dióxido de carbono (CO2),
oriundo da queima de combustíveis fósseis, o metano
(CH4) e o óxido nitroso (N2O), sobretudo proveniente
das atividades agropecuárias.

C) A vulnerabilidade climática causada pela elevação da
temperatura global pode se manifestar com a atenu-
ação da intensidade e frequência de secas e enchen-
tes, ameaças à biodiversidade, prejuízos na agricultura,
mudança do regime hidrológico e expansão de vetores
de doenças endêmicas.

D) A captação de recursos promovida pelo MDL repre-
senta ótima oportunidade para promover o desenvol-
vimento sustentável e contribuir para os objetivos da
Convenção do Clima. Por esse mecanismo, países in-
dustrializados podem comprar reduções certificadas de
emissões geradas por projetos nos países em desenvol-
vimento e utilizá-las no cumprimento de suas metas.

E) Entre as principais atividades humanas geradoras de
emissões de gases de efeito estufa (GEE) estão: a pro-
dução de energia pela queima de combustíveis fósseis,
o desmatamento e a produção de cimento, pelas emis-
sões de dióxido de carbono, a decomposição anaeró-
bica de matéria orgânica, que libera gás metano em
aterros sanitários e na pecuária, o uso de fertilizan-
tes nitrogenados, que emite óxido nitroso e os diver-
sos processos industriais que produzem emissões de
hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos e hexafluoreto
de enxofre.
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44. (CONCURSO CRATO/2021) Referente ao Sistema
de Autorização e Informação em Biodiversidade
(SISBIO), mecanismo importante na Gestão de
Unidades de Conservação, instituído e regulamen-
tado pela Instrução Normativa ICMBio nº 03/2014,
julgue os itens que seguem:

I. É um sistema de atendimento à distância que permite a
pesquisadores solicitarem autorizações para a coleta de
material biológico e para a realização de pesquisa em
unidades de conservação federais e cavernas no Brasil.

II. As autorizações do SISBIO vão desde atividades com
finalidade didática até coleta e transporte de material
biológico, e tudo pode ser feito pela internet.

III. Uma das grandes vantagens do SISBIO para a criação
de redes de conhecimento entre todas as partes inte-
ressadas das unidades de conservação são os relatórios
fornecidos das coletas.

IV. As autorizações e licenças permanentes concedidas a
pesquisadores por meio do SISBIO não podem ser uti-
lizadas para fins comerciais, industriais, esportivos ou
para realização de atividades inerentes ao processo de
licenciamento ambiental de empreendimentos.

Estão corretos:

A) I e III, apenas.

B) I, II e IV, apenas.

C) I, II e III apenas.

D) II, III e IV, apenas.

E) Todos os itens estão corretos.

45. (CONCURSO CRATO/2021) A comercialização e
o uso indiscriminado de produtos agrotóxicos, ape-
sar de todos os esforços institucionais, infelizmente
ainda representam prejuízos ao agricultor, danos
ao meio ambiente e à saúde humana e animal. A
produção com boas práticas, assistência técnica,
emprego de insumos idôneos e de qualidade ainda
é pré-requisito para obtenção de alimentos segu-
ros, quer seja para o mercado nacional quer seja
para o mercado internacional. Desta forma, o com-
bate à comercialização e ao uso indiscriminado de
agrotóxicos contribui para a segurança alimentar
por meio da produção, obtenção e disponibiliza-
ção à sociedade de alimentos sadios, com qualidade

ambiental e tecnológica. A realização de ativida-
des conjuntas de fiscalização, no Estado do Ceará,
tem contribuindo, não só para a identificação real
das irregularidades, como para a inibição de infra-
ções na comercialização, uso e destinação final dos
agrotóxicos. A seleção dos municípios a serem fis-
calizados dentro de cada macrorregião cearense se
dá com base no Plano Estadual de Ação Conjunta
em Agrotóxicos, elaborado pela Secretaria do Meio
Ambiente - SEMA, conforme a classificação destes
quanto à criticidade e vulnerabilidade em relação
aos agrotóxicos. É objetivo da Fiscalização Inte-
grada de Comércio e Uso de Agrotóxico no Estado
do Ceará, EXCETO:

A) Fiscalizar a comercialização, o armazenamento de pro-
dutos agrotóxicos, seus componentes e afins em esta-
belecimentos comerciais.

B) Fiscalizar a destinação final de embalagens vazias de
produtos agrotóxicos, seus componentes e afins.

C) Fiscalizar as condições de trabalho relativas às ativida-
des de aplicação de produtos agrotóxicos, seus compo-
nentes e afins nas propriedades rurais.

D) Fiscalizar as condições de trabalho relativas às ativida-
des de fabricação de produtos agrotóxicos, seus com-
ponentes e afins nas indústrias.

E) Fiscalizar as condições de trabalho relativas às ativida-
des de comercialização de produtos agrotóxicos, seus
componentes e afins nos estabelecimentos comerciais.

Observe o texto abaixo, referente às questões 46 e
47:

14 animais silvestres são apreendidos pela SE-
MACE na região do Cariri.

Quatorze animais silvestres foram apreendidos em
nova operação da diretoria de Fiscalização da Supe-
rintendência Estadual de Meio Ambiente (SEMACE)
nesta quinta-feira (10), no município do Crato, região
do Cariri. As apreensões ocorreram por meio de de-
núncia atingindo três residências. De acordo com o
diretor de fiscalização da autarquia, Tiago Bessa, os
animais serão destinados ao Centro de Triagem de
Animais Silvestres (Cetas) do IBAMA em Fortaleza,
e quando tiverem condições clínicas adequadas, serão
soltos em seu habitar natural.
(Disponível em: https://www.ceara.gov.br/2016/03/11/14-animais-silvestres-sao-apreendidos-pela-

semace-na-regiao-do-cariri/. Acesso em: 29/12/2020).
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46. (CONCURSO CRATO/2021) A Lei de Crimes Am-
bientais (Lei nº 9.605/1998) prevê os crimes contra
a fauna. O artigo 29 apresenta as condutas que ca-
racterizam a infração penal: matar, perseguir, ca-
çar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre,
nativos ou em rota migratória, sem a devida per-
missão, licença ou autorização da autoridade com-
petente, ou em desacordo com a obtida. Conforme
referido no texto acima, a posse de animais silves-
tres em cativeiro sem a devida autorização é crime
ambiental passível de:

A) Detenção de um a dois anos, e multa.

B) Detenção de um a dois anos, ou multa.

C) Detenção de seis meses a dois anos, e multa.

D) Detenção de seis meses a um ano, e multa.

E) Detenção de seis meses a um ano, ou multa.

47. (CONCURSO CRATO/2021) As multas aplicadas
na operação referida no texto acima foram basea-
das no Artigo 24 do Decreto Federal nº 6.514/2008.
Sobre as multas, marque a alternativa que apre-
senta a afirmação CORRETA:

A) É aplicada multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por
indivíduo de espécie não constante de listas oficiais de
risco ou ameaça de extinção.

B) É aplicada multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por in-
divíduo de espécie constante de listas oficiais de fauna
brasileira ameaçada de extinção.

C) As multas serão aplicadas em triplo se a infração for
praticada com finalidade de obter vantagem pecuniá-
ria.

D) As multas serão aplicadas em dobro para quem mo-
difica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro
natural.

E) Não incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à
venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou
depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espéci-
mes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória,
bem como produtos e objetos dela oriundos, proveni-
entes de criadouros não autorizados, sem a devida per-
missão, licença ou autorização da autoridade ambien-
tal competente ou em desacordo com a obtida.

48. (CONCURSO CRATO/2021) Acerca do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) acres-
cente "F" quando a expressão for FALSA e "V"
quando for considerada VERDADEIRA, assina-
lando a alternativa que apresenta a sequência cor-
reta.

( ) Criado em 1982 pela Lei nº 6.938/81, que estabelece
a Política Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA é
o órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA.

( ) Assessora, estuda e propõe ao Governo, as linhas de
direção que devem tomar as políticas governamentais
para a exploração e preservação do meio ambiente e
dos recursos naturais.

( ) É formado por: Plenário, Câmara Especial Recursal,
Comitê de Integração de Políticas Ambientais, Câma-
ras Técnicas, Grupos de Trabalho e Grupos Assesso-
res.

( ) Pelo Regimento Interno (Portaria MMA nº 452/2011)
deverão existir 11 Câmaras Técnicas, compostas por
10 Conselheiros, que elegem um Presidente, um Vice-
presidente e um Relator.

A) V, F, V, F.

B) V, F, F, V.

C) F, V, V, V.

D) F, F, V, V.

E) V, V, V, V.

49. (CONCURSO CRATO/2021) É um instrumento de
organização do território a ser obrigatoriamente
seguido na implantação de planos, obras e ativida-
des públicas e privadas e estabelece medidas e pa-
drões de proteção ambiental destinados a assegurar
a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do
solo e a conservação da biodiversidade, garantindo
o desenvolvimento sustentável e a melhoria das con-
dições de vida da população. Tem por objetivo ge-
ral organizar, de forma vinculada, as decisões dos
agentes públicos e privados quanto a planos, pro-
gramas, projetos e atividades que, direta ou indire-
tamente, utilizem recursos naturais, assegurando a
plena manutenção do capital e dos serviços ambien-
tais dos ecossistemas. A definição e o objetivo geral
acima mencionados são referentes à (ao):
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A) Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA).

B) Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE).

C) Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Na-
tureza (SNUC).

D) Compensação Ambiental.

E) Plano de Gestão de Logística Sustentável (PGLS).

50. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com a Lei
Federal nº 9.985/2009 (Art. 16º), uma área de pe-
quena extensão com pouca ou nenhuma ocupação
humana com características naturais extraordiná-
rias ou que abriga exemplares raros da biota regi-
onal, e com o objetivo de manter os ecossistemas
naturais de importância regional ou local, é deno-
minada:

A) Reserva de Fauna.

B) Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN.

C) Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE.

D) Refúgio de Vida Silvestre.

E) Reserva Biológica.

51. (CONCURSO CRATO/2021) Tendo em vista as di-
ferenças litológicas, a estrutura geológica, a com-
partimentação topográfica, o clima regional, os me-
soclimas e especialmente os solos, registram-se para
a Bioregião da Bacia Sedimentar do Araripe, área
em que se situa a Área de Proteção Ambiental Cha-
pada do Araripe, sete Unidades Fitoecológicas dis-
tintas. Com relação à sinonímia das Unidades Fito-
ecológicas do Araripe, relacione as colunas e mar-
que a sequência correta:

I. Floresta Subperenifólia Tropical Plúvio-Nebular.

II. Floresta Subcaducifólia Tropical Pluvial.

III. Floresta Subcaducifólia Tropical Xeromorfa.

IV. Floresta Caducifólia Espinhosa.

( ) Matas Úmidas, Serranas.

( ) Matas Secas.

( ) Cerradão.

( ) Caatinga Arbórea.

A) I, II, III, IV

B) II, I, IV, III

C) I, III, IV, II

D) I, II, IV, III

E) II, I, III, IV

52. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva INCORRETA a respeito da Floresta Nacional
do Araripe-Apodi (FLONA Araripe), que abrange
parte do município do Crato:

A) Foi a primeira Floresta Nacional a ser criada em terri-
tório brasileiro, em 1946.

B) Apresenta solos originários do Cretáceo, com vasto sí-
tio arqueológico.

C) É administrada pelo ICMBio e pode ser utilizada para
pesquisa científica, turismo, lazer e educação ambien-
tal.

D) Antilophia bokermanni e Procnias averano averano
são espécies ameaçadas protegidas nesta Unidade de
Conservação.

E) Está inserida no Bioma Caatinga e apresenta uma área
total de mais de 120 mil hectares, distribuída entre os
Estados do Piauí, Ceará e Pernambuco.

53. (CONCURSO CRATO/2021) Leia atentamente o
texto a seguir:

Fonte da Batateiras será controlada

Um acordo histórico, firmado entre segmentos vari-
ados no Crato, disciplina o uso das águas da Fonte
Batateiras.

Crato. Dentro de 90 dias serão retirados todos os ca-
nos que captam água na fonte Batateiras para abasteci-
mento residencial, clubes sociais e irrigação. A Prefei-
tura do Crato vai desapropriar uma área de 3 hectares
em torno da fonte e construir uma caixa coletora que
fará a distribuição da água para os consumidores me-
diante uma solicitação de outorga do serviço.
(Diário do Nordeste, Fortaleza, 31 de maio de 2008).(Disponível em:

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/fonte-da-batateiras-sera-controlada-1.71545)
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Acerca dos problemas ambientais causados pela
privatização e canalização da fonte e de acordo com
a outorga de direitos de uso de recursos hídricos,
conforme especificado na Política Nacional de Re-
cursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433 de 1997), as-
sinale a alternativa INCORRETA:

A) Uma alta quantidade de canos saindo da nascente pode
interromper o fluxo natural de água e diminuir a sua
vazão.

B) A outorga efetivar-se-á por ato da autoridade compe-
tente do Poder Executivo Federal, dos Estados ou do
Distrito Federal, sendo, no Estado do Ceará, a SE-
MACE, SRH/COGERH ou DNOCS, responsáveis por
sua concessão.

C) Nesta fonte, outras atividades como lavagem de rou-
pas e banhos também devem ser proibidos, a fim de se
proteger o volume de vazão e garantir que a retirada de
águas não ocorra acima dos volumes outorgados.

D) Usos que alterem o regime, a quantidade ou a quali-
dade da água existente em um corpo de água, estão
sujeitos à outorga pelo Poder Público.

E) A não conservação das fontes na Chapada do Araripe
pode se constituir, ainda, em ameaça de extinção ao
Soldadinho do Araripe, pássaro endêmico que tem o
seu habitat natural nas matas das nascentes.

54. (CONCURSO CRATO/2021) Conforme especifi-
cado na Lei complementar nº 140 de 2011, que fixa
normas para a cooperação entre União, Estados
e Municípios nas ações administrativas relativas à
proteção de paisagens naturais, proteção do meio
ambiente, combate à poluição e à preservação das
florestas, é ação administrativa dos Municípios:

A) Promover o licenciamento ambiental de empreendi-
mentos e atividades localizados ou desenvolvidos em
terras indígenas.

B) Controlar a introdução de espécies exóticas potencial-
mente invasoras que possam ameaçar os ecossistemas,
habitats e espécies nativas.

C) Prestar informações aos Estados e à União para a for-
mação e atualização do Sinima (Sistema Nacional de
Informações sobre Meio Ambiente).

D) Controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre,
ovos e larvas destinadas à implantação de criadouros
e à pesquisa científica.

E) Elaborar zoneamento ambiental em conformidade com
os zoneamentos de âmbito nacional e regional.

55. (CONCURSO CRATO/2021) No âmbito do Novo
Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012)
entende-se por área protegida, coberta ou não por
vegetação nativa, com a função ambiental de pre-
servar os recursos hídricos, a paisagem, a estabili-
dade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar
o bem-estar das populações humanas, a:

A) Área de Reserva Legal (ARL).

B) Área Rural Consolidada (ARC).

C) Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).

D) Área de Preservação Permanente (APP).

E) Área de Proteção Ambiental (APA).

56. (CONCURSO CRATO/2021) Observe os itens
abaixo e depois assinale a opção CORRETA a res-
peito das atividades sujeitas ao Licenciamento Am-
biental, conforme o Anexo I da Resolução CO-
NAMA nº 237 de 1997:

I. Fabricação de chapas e placas de madeira aglomerada,
prensada e compensada.

II. Fabricação de sabões, detergentes e velas.

III. Fabricação e refinação de açúcar.

IV. Beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de
produtos alimentares.

A) Apenas a atividade I não está sujeita ao Licenciamento
Ambiental.

B) Apenas a atividade IV não está sujeita ao Licencia-
mento Ambiental.

C) Apenas as atividades II e III estão sujeitas ao Licenci-
amento Ambiental.

D) Todas as atividades estão sujeitas ao Licenciamento
Ambiental.

E) Nenhuma das atividades está sujeita ao Licenciamento
Ambiental.
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57. (CONCURSO CRATO/2021) A Lei Estadual nº
15.093/2011, em seu Anexo I, institui as atividades
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recur-
sos ambientais de registro obrigatório no cadastro
técnico Estadual. As Atividades de Turismo (com-
plexos turísticos e de lazer, inclusive parques te-
máticos), o Uso de Recursos Naturais (Silvicultura;
exploração econômica da madeira ou lenha e sub-
produtos florestais; importação ou exportação da
fauna e flora nativas; atividade de criação e explo-
ração econômica de fauna exótica e de fauna silves-
tre) e a Indústria de Couros de Peles (Secagem e
salga de couros e peles, curtimento e outras prepa-
rações de couros e peles; fabricação de artefatos di-
versos de couros e peles; fabricação de cola animal),
apresentam PP/GU (Potencial de Poluição/ Grau de
Utilização) de Recursos Naturais, respectivamente:

A) Médio, Pequeno e Alto.

B) Alto, Médio e Pequeno.

C) Médio, Alto e Pequeno.

D) Pequeno, Alto e Médio.

E) Pequeno, Médio e Alto.

58. (CONCURSO CRATO/2021) A Política Nacional
de Educação Ambiental (PNEA) foi instituída no
Brasil através da Lei nº 9.795/99. As atividades vin-
culadas a esta Política devem ser desenvolvidas na
educação em geral e na educação escolar, por meio
das seguintes linhas de atuação inter-relacionadas,
EXCETO:

A) Implantação da Educação Ambiental como disciplina
específica no currículo de ensino.

B) Capacitação de recursos humanos.

C) Desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimen-
tações.

D) Produção e divulgação de material educativo.

E) Acompanhamento e avaliação.

59. (CONCURSO CRATO/2021) Elemento consti-
tuinte do RNA e DNA, na natureza é encontrado
em sua forma sólida unicamente em rochas, que
quando se degradam, disponibilizam-no na água e

solo, e daí, é absorvido por plantas e animais e de-
volvido posteriormente ao ambiente pelos decom-
positores, para depois ser reciclado pelos vegetais
ou ser levado pelas chuvas para depósitos superfici-
ais para se incorporar às rochas. O ciclo biogeoquí-
mico em questão é o do:

A) Carbono.

B) Nitrogênio.

C) Fósforo.

D) Ozônio.

E) Ferro.

60. (CONCURSO CRATO/2021) Os indicadores cons-
tantes no Plano Municipal de Saneamento Básico
do Crato - PMSB, como sanitários, epidemiológi-
cos, ambientais e socioeconômicos, retratam a reali-
dade local, suas tendências ao longo dos anos e per-
mitem a visualização de dificuldades e as necessi-
dades prioritárias em cada área do saneamento bá-
sico, possibilitando mensurar a qualidade de vida
no município. A partir dos resultados obtidos, tam-
bém é possível direcionar de forma mais eficiente à
oferta futura de serviços de saneamento através da
definição de metas e programas visando à melhoria
das condições de vida da população e a proteção ao
meio ambiente. Acerca das informações constantes
no PMSB do Crato, assinale a opção INCORRETA:

A) Tanto o sistema de abastecimento de água quanto o sis-
tema de esgotamento sanitário do município de Crato
são administrados pela Sociedade Anônima de Água e
Esgoto do Crato (SAAEC).

B) A quantidade de lixo gerado na cidade, a cobertura do
sistema de abastecimento de água e esgotamento sa-
nitário e o sistema de drenagem estão relacionados a
fatores como: hábitos comunitários, educação, poder
aquisitivo e tamanho populacional, o que torna urgente
a elaboração de estratégia que assegure a eficiência dos
quatro setores do saneamento básico em Crato, já que
houve crescimento significativo da população urbana
do município, apesar de sua população rural ter per-
manecido estável nas últimas quatro décadas, segundo
o IBGE.

C) A Cobertura de Soluções Individuais de Abasteci-
mento de Água nas zonas rurais (%) pode ser visto
como importante indicador sanitário relacionado ao
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abastecimento de água a ser apresentado no diagnós-
tico da situação dos serviços.

D) O índice de cobertura urbana de esgotamento sanitário
em Crato tem sido maior que o índice de cobertura de
esgotamento sanitário na zona rural do município, pa-
drão que se observa também em nível de macrorregião
e Estadual.

E) A inter-relação entre dados ambientais e sanitários, ne-
cessária à avaliação da exposição de grupos populaci-
onais a fatores de risco é de fundamental importância
no desenvolvimento do plano de saneamento básico.

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE CRATO

10


