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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 
a questão 5.  

 

“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) Em relação a Lei Federal n° 5.197/67, que 

dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras 
providências, assinale a alternativa incorreta. 
a) Será permitida, mediante licença da autoridade 

competente, a apanha de ovos, larvas e filhotes 
que se destinem aos estabelecimentos acima 
referidos, bem como a destruição de animais 
silvestres considerados nocivos à agricultura 
ou à saúde pública 

b) É proibido o exercício da caça profissional 
c) É proibido o comércio de espécimes da fauna 

silvestre e de produtos e objetos que impliquem 
a sua caça, perseguição, destruição ou apanha 

d) Os animais de quaisquer espécies em qualquer 
fase do seu desenvolvimento e que vivem 
naturalmente fora do cativeiro, constituindo a 
fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos 
e criadouros naturais são propriedades do 
Estado, sendo proibida a sua utilização, 
perseguição, destruição, caça ou apanha 

e) Nenhuma espécie poderá ser introduzida no 
país, sem parecer técnico oficial favorável, 
independentemente de possuir, ou não, licença 
expedida na forma da lei 

 
22) Definir os padrões de marcação de animais da 

fauna silvestre, suas partes ou produtos, em razão 
de uso e manejo em cativeiro de qualquer tipo. Em 
relação a Resolução CONAMA n° 487/18 definida 
acima, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. Todos os espécimes da fauna silvestre 

mantidos em cativeiro deverão estar marcados, 
conforme o que estabelece a Resolução 
CONAMA n° 487/18. 

II. O sistema de identificação para aves deverá 
ser o lacre. 

III. O sistema de identificação transponder deverá 
ser realizado em répteis, mamíferos e as aves 
cujas espécies apresentam desenvolvimento 
tíbio-társico acentuado que impossibilite o uso 
de anilhas fechadas, tais como os ciconiformes, 
rheiformes e phoenicopteriformes, filhotes em 
estágio de desenvolvimento que impossibilitam 
o uso de anilhas fechadas, como aves 
aquáticas ou filhotes de aves entregues no 
CETAS e destinadas para cativeiro, pelo órgão 
ambiental competente. 

IV. Os animais que já possuem marcação definitiva até 
a data de publicação desta CONAMA n° 487, de 15 
de maio de 2018, também deverão ser submetidos 
à nova marcação de que trata a norma. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) Apenas a afirmativa I está correta 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
e) Apenas a afirmativa III está correta 
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23) De acordo com a Instrução normativa IBAMA 
n°03/13, que decreta a nocividade do Javali e 
dispõe sobre o seu manejo e controle, analise 
as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
(  ) Autoriza o controle populacional do javali 

vivendo em liberdade em todo o território 
nacional. 

(  ) O controle do javali poderá ser realizado tanto 
por meios físicos ou químicos. 

(  ) Os javalis capturados durante as ações de 
controle não deverão ser abatidos no local da 
captura, sendo autorizado o transporte de 
animais vivos até o lugar adequado para o 
abatimento. 

(  ) O controle de javalis vivendo em vida livre será 
realizado sem limite de quantidade e em 
qualquer época do ano. 

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

 
24) A respeito da Lei Federal n°13.123/15, que dispõe 

sobre o acesso ao patrimônio genético, a 
proteção e o acesso ao conhecimento tradicional 
associado e a repartição de benefícios para 
conservação e uso sustentável da 
biodiversidade, assinale alternativa incorreta. 
a) A atividade de exploração econômica de 

produto acabado ou material reprodutivo 
oriundo de acesso ao patrimônio genético ou 
ao conhecimento tradicional não está sujeita as 
exigências da referida lei 

b) O Estado reconhece o direito de populações 
indígenas, de comunidades tradicionais e de 
agricultores tradicionais de participar da 
tomada de decisões, no âmbito nacional, sobre 
assuntos relacionados à conservação e ao uso 
sustentável de seus conhecimentos 
tradicionais associados ao patrimônio genético 
do País, nos termos desta Lei e do seu 
regulamento 

c) As microempresas, as empresas de pequeno 
porte, os microempreendedores individuais, 
conforme disposto na Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006 e os 
agricultores tradicionais e suas cooperativas, 
com receita bruta anual igual ou inferior ao 
limite máximo estabelecido no inciso II do art. 
3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, ficam isentos da obrigação 
de repartição de benefícios 

d) Considera-se infração administrativa contra o 
patrimônio genético ou contra o conhecimento 
tradicional associado toda ação ou omissão 
que viole as normas da referida Lei, na forma 
do regulamento 

e) O acesso ao conhecimento tradicional 
associado de origem identificável está 
condicionado à obtenção do consentimento 
prévio informado 

25) De acordo com a Lei Estadual n°17.422 /2012, 
que dispõe sobre o controle ético da população 
de cães e gatos no Estado do Paraná, assinale 
a alternativa correta. 
a) Fica autorizado, no âmbito do Estado do 

Paraná, o extermínio de cães e gatos para fins 
de controle de população, mediante 
regulamentação da referida lei 

 
b) O animal reconhecido como comunitário será 

recolhido, esterilizado, identificado, registrado 
e destinado a um canil público determinado 
pelo Poder Executivo local 

 
c) 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 tempo indeterminado à 
disposição de seus responsáveis 

 
d) 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 

 
e) Animais em situação aparente de maus-tratos 

poderão ser devolvidos aos seus responsáveis, 
a critério da autoridade competente 

 
26) Considerando o disposto no Decreto Estadual 

nº 9.130/2010, que regulamenta o processo de 
instituição de Comitês de Bacia Hidrográfica 
no âmbito do Estado do Paraná, assinale a 
alternativa correta. 
a) Aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito 

de sua área de atuação, compete arbitrar, em 
instância final administrativa, os conflitos 
relacionados aos recursos hídricos 

 
b) A instituição formal de Comitê de Bacia 

Hidrográfica será efetivada por Decreto do 
Prefeito e sujeita à aprovação da Câmara 
Municipal de Curitiba  

 
c) Os Comitês de Bacia Hidrográfica são órgãos 

singulares, com atribuições consultivas, 
normativas e deliberativas, a serem exercidas 
em sua área de atuação, podendo ser 
instituídos exclusivamente em unidades 
hidrográficas de gerenciamento de recursos 
hídricos e de rios de domínio do Estado do 
Paraná 

 
d) Das decisões dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica caberá recurso ao Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos -CERH/PR 

 
e) O processo de indicação de representantes do 

Comitê de Bacia Hidrográfica é, em regra, 
submetido a sigilo 
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27) Segundo a Portaria IAP Nº 256 DE 16/09/2013, 
que aprova e estabelece os critérios e 
exigências para a apresentação da Declaração 
de Carga Poluidora, através do Sistema de 
Automonitoramento de Atividades Poluidoras 
no Paraná e determina seu cumprimento, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) As atividades poluidoras para fins de 

automonitoramento são classificadas de 
acordo com a vazão (m3/dia) ou a carga 
orgânica (Kg DBO/dia) de lançamento dos 
efluentes líquidos considerando-se o 
parâmetro mais conservador 

b) A Declaração de Carga Poluidora deve ser 
apresentada ao Instituto Ambiental do Paraná - 
IAP e ao Instituto das Águas, através do 
preenchimento do programa disponibilizado no 
site do IAP, exclusivamente pelo administrador 
principal da empresa 

c) Estabelecer as condições e exigências para a 
apresentação da Declaração de Carga 
Poluidora, através do Sistema de 
Automonitoramento das atividades poluidoras 
instaladas ou que venham a ser instaladas no 
Estado do Paraná 

d) Para lançamento de efluente não doméstico na 
rede pública coletora de esgotos sanitários 
devem ser obedecidos os critérios definidos 
pela concessionária dos serviços de água e 
esgoto, não sendo autorizada a disposição do 
efluente sem a devida anuência/autorização 
concedida pela mesma 

e) A frequência de amostragem para medições de 
vazão, temperatura e análises dos demais 
parâmetros, deverá atender o estabelecido 
conforme sua respectiva classe 

 
28) A Resolução do CONAMA 357, de 17 de março de 

2005, alterada pela Resolução 410/2009 e pela 
430/2011, dispõe sobre a classificação dos corpos 
de água e diretrizes ambientais para o seu 
enquadramento, bem como estabelece as 
condições e padrões de lançamento de efluentes, e 
dá outras providências. As águas doces, salobras 
e salinas do Território Nacional são classificadas, 
segundo a qualidade requerida para os seus usos 
preponderantes. Com relação a classificação dos 
corpos de Águas doces, assinale a alternativa 
correta. 
a) Se forem classificadas como da classe 

especial, essas águas podem ser destinadas 
ao abastecimento para consumo humano, sem 
necessidade de desinfecção 

b) Se enquadrado na classe 4, poderá ser usada 
para à irrigação de culturas arbóreas, 
cerealíferas e forrageiras 

c) Se enquadrado na classe 4, poderá ter 
atividade de pesca amadora 

d) As águas da classe 3 só poderão ser 
destinadas à navegação e/ou à harmonia 
paisagística 

e) Se forem classificadas como da classe 1, essas 
águas podem ser destinadas ao abastecimento 
para consumo humano, após tratamento 
simplificado 

29) A Resolução conjunta SEDEST/IAP n°17/2019 
cria a categoria de manejo de fauna Centro de 
Apoio à Fauna Silvestres (CAFS), e dá outras 
providências. De acordo com a resolução 
referida, analise as afirmativas abaixo. 
I. O CAFS é um local projetado para receber, identificar, 

marcar, triar, avaliar e destinar animais silvestres 
provenientes da ação de fiscalização, resgates ou 
entrega voluntária de particulares, até que estes 
possam ser transferidos para empreendimento 
regularizado junto ao IAP, ou então quando o processo 
de reabilitação puder ser viabilizado, reintroduzindo o 
animal á natureza.  

II. Para a implantação, funcionamento e manutenção dos 
CAFS poderão ser firmados termos de cooperação, 
convênios, acordos, ajustes e instrumentos similares, 
com órgãos e entidades públicos, exceto entidades 
privadas com ou sem fins lucrativos.  

III. Tal resolução cria a categoria Centro de Apoio à Fauna 
Silvestre (CAFS) destinada ao recebimento de fauna 
silvestre nativa e exótica apreendida no Estado do Paraná. 

IV. Os CAFS deverão ser licenciados junto ao IAP, 
observando-se e seguindo-se o estabelecido em 
normativas estaduais referentes ao licenciamento 
ambiental de fauna. 

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

 
30) A Portaria IAP n° 059/2015 reconhece a Lista Oficial 

de Espécies Exóticas Invasoras para o Estado do 
Paraná, estabelece normas de controle e dá outras 
providências. Considerando o disposto na referida 
Portaria, assinale a alternativa correta. 
a) Espécies domésticas: são espécies, subespécies 

ou taxa inferiores introduzidos fora da sua área 
natural de distribuição presente ou pretérita, 
incluindo qualquer parte, gametas, sementes, ovos 
ou propágulos dessas espécies que possam 

sobreviver e posteriormente reproduzir‐se 
b) Invasão biológica: entrada intencional ou acidental 

de espécimes em locais fora da área de 
distribuição natural da espécie. Além do ato de 
ingresso nas fronteiras estaduais, inclui a guarda e 
manutenção continuada a qualquer tempo 

c) Espécies exóticas invasoras: São espécies 
exóticas cuja introdução ou dispersão ameaça 
ecossistemas, ambientes, populações, espécies e 
causa impactos ambientais, econômicos, sociais 
e/ou culturais 

d) Espécies de ambiente urbano e periurbano: 
espécies que não se encontram em ambientes 
naturais no estado, porém têm histórico de invasão 
e sua chegada é iminente por estarem contidas em 
cativeiro, próximas a divisas estaduais, haver 
interesse econômico ou situações análogas. Estão 
listadas com vistas a gerar medidas preventivas 
para evitar sua introdução e invasão 

e) Espécies com risco iminente de introdução / 
invasão: odos aqueles animais cuja ocorrência 
está estreitamente associada à presença 
antrópica, sendo mais comuns em ambientes 
urbanos do que em ambientes naturais 
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31) O Código Estadual de Proteção aos Animais 
instituído pela Lei Estadual n° 14037/2003 
estabelece normas para a proteção dos 
animais no Estado do Paraná, visando 
compatibilizar o desenvolvimento sócio-
econômico com a preservação ambiental. De 
acordo com a referida lei, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) É vedado ofender ou agredir fisicamente os 

animais, sujeitando-os a qualquer tipo de 
experiência capaz de causar-lhes sofrimento, 
humilhação ou dano, ou que, de alguma forma, 
provoque condições inaceitáveis para sua 
existência 

b) É vedado exercer a venda ambulante de 
animais para menores desacompanhados por 
responsável legal 

c) São de domínio público todos os animais e 
vegetação que se encontram nas águas 
dominiais 

d) É vedado a tração de qualquer espécie animal 
de veículos ou instrumentos agrícolas e 
industriais 

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

 
32) De acordo com o Art. 7º da Portaria IAP nº 246 

de 17 de dezembro de 2015, os criadouros 
científicos para fins de conservação poderão 
adquirir, receber, manter, produzir, utilizar e 
fornecer espécimes das espécies nativas e/ou 
exóticas.  

 Assinale a alternativa que não apresenta uma 
finalidade que atende o referido artigo.  
a) Conservação ex situ no próprio criadouro 

através da reprodução de animais ameaçados 
de extinção e/ou da manutenção de espécimes 
como banco genético 

b) Uso em programas de reintrodução na 
natureza, revigoramento populacional ou de 
recuperação de espécies da fauna nativa 

c) Uso laboratorial ou experimental 
d) Composição ou recomposição de planteis de 

outros Criadouros científicos, de Jardins 
zoológicos e Aquários, de Criadouros 
comerciais ou de Mantenedores de fauna 

e) Para fins didáticos ou de educação ambiental 

33) Considerando o disposto na Resolução 
CONAMA nº 274, de 29 de novembro de 2000, 
que define os critérios de balneabilidade em 
águas brasileiras, assinale a alternativa 
correta. 
a) Floração consiste na proliferação excessiva de 

microorganismos aquáticos, principalmente 
algas, com predominância de uma espécie, 
decorrente do aparecimento de condições 
ambientais favoráveis, podendo causar 
mudança na coloração da água e/ou formação 
de uma camada espessa na superfície 

b) Os padrões referentes aos enterococos 
aplicam-se tanto às águas marinhas, quanto às 
águas fluviais 

c) Quando for utilizado mais de um indicador 
microbiológico para fins de aferição da 
balneabilidade, será considerado o critério 
menos restritivo 

d) Na avaliação da balneabilidade, consideram-se 
excelentes as águas quando em 80% ou mais 
de um conjunto de amostras obtidas em cada 
uma das cinco semanas anteriores, colhidas no 
mesmo local, houver, no máximo 1.000 
coliformes fecais (termotolerantes) ou 800 
Escherichia coli ou 100 enterococos por 100 
mililitros 

e) As águas serão consideradas impróprias 
quando no trecho avaliado for verificada a 
ocorrência de floração de algas ou outros 
organismos, ainda que se comprove que não 
oferecem riscos à saúde humana 

 
34) A Política Nacional do Meio Ambiente, a 

Política Nacional de Recursos Hídricos e o 
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 
(PNGC) recomendam a adoção de sistemáticas 
de avaliação da qualidade ambiental das 
águas. Analise as afirmativas abaixo: 
I. A amostragem deverá ser efetuada em local 

que apresentar a isóbata de um metro e onde 
houver menor concentração de banhistas.  

II. Nas praias ou balneários considerados 
sistematicamente impróprios na avaliação da 
balneabilidade, recomenda-se a pesquisa de 
organismos patogênicos.  

III. A interdição e a sinalização devem ser 
efetivadas, conforme norma, pelo órgão de 
controle ambiental municipal. 

IV. Os trechos das praias e dos balneários serão 
interditados se o órgão de controle ambiental, 
em quaisquer das suas instâncias (municipal, 
estadual ou federal), constatar que a má 
qualidade das águas de recreação de contato 
primário justifica a medida. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas  
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas  
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas  
d) Apenas a afirmativa IV está correta 
e) Apenas a afirmativa II está correta 
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35) A respeito da Resolução do Conselho Estadual 
do Meio Ambiente do Paraná (CEMA) nº 100, de 
30/06/2017, assinale a alternativa incorreta. 
a) É de responsabilidade da organização cadastrada 

que emite relatórios de ensaios ambientais manter 
a validade de sua acreditação ou certificação junto 
ao organismo competente 

b) É de responsabilidade dos empreendimentos exigir 
que suas medições ambientais sejam executadas 
por laboratórios e/ou organizações que atendam a 
Resolução, exceto quando se tratar de laboratório 
do próprio empreendimento 

c) As atividades de amostragem ficam sujeitas à 
obtenção do Certificado de Cadastramento de 
Laboratórios de Ensaios Ambientais e de 
equipamentos para medições ambientais – CCL 

d) São considerados válidos para fins de obtenção do 
Certificado de Cadastramento de Laboratórios de 
Ensaios Ambientais e de equipamentos para 
medições ambientais – CCL, entre outros, os 
laboratórios acreditados para os ensaios ambientais 
requeridos nos termos da NBR ISO/IEC 17025, 
junto ao INMETRO ou a organismo que com ele 
mantenha reconhecimento mútuo, de acordo com 
escopo acreditado 

e) Os laboratórios instalados em mais de um endereço 
deverão realizar o Cadastramento para cada um 
dos endereços 

 
36) A Resolução do Conselho Estadual do Meio 

Ambiente do Paraná (CEMA) n. 81, de 
19/10/2010, dispõe sobre Critérios e Padrões de 
ecotoxicidade para o Controle de Efluentes 
Líquidos lançados em águas superficiais no 
Estado do Paraná. Considerando o disposto na 
legislação em pauta, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Para cálculo da concentração do efluente no corpo 

receptor (CECR), a vazão de referência do corpo 
receptor será aquela definida pelo órgão gestor de 
recursos hídricos na outorga de lançamento.  

(  ) Nível trófico é o número adimensional que expressa 
a maior concentração do efluente que não causa 
efeito deletério agudo aos organismos, num 
determinado período de exposição, nas condições 
de teste.  

(  ) Toxicidade crônica, ecotoxicidade crônica ou efeito 
tóxico crônico consiste no efeito deletério causado 
por agentes físicos ou químicos aos organismos 
vivos, que afetam uma ou várias funções biológicas 
dos organismos, tais como a reprodução, o 
crescimento e o comportamento, em um período de 
exposição que pode abranger a totalidade de seu 
ciclo de vida ou parte dele. 

(  ) Outorga é o ato administrativo mediante o qual o 
Poder Público outorgante faculta ao outorgado o 
uso de recurso hídrico, por prazo indeterminado, 
nos termos e nas condições expressas no 
respectivo ato, onde são especificadas as 
condições para o lançamento dos efluentes. 

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

37) O Decreto Estadual n.º 1.591/2015 do Estado do 
Paraná regulamenta a Lei Estadual nº 17.134, de 
25.04.2012, que instituiu o Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA), bem como o Biocrédito, no 
âmbito daquele estado. Considerando o disposto 
no referido decreto, assinale a alternativa correta. 
a) É obrigatória a assinatura de Termo de Compromisso 

de adesão ao Programa de Regularização Ambiental 
(PRA) para participação em projetos de PSA, exceto 
nos casos em que o proprietário ou possuidor 
apresente passivo ambiental 

b) Apenas pessoas jurídicas poderão participar como 
provedor de serviços ambientais nos projetos de PSA, 
e desde que comprovem o cumprimento das 
obrigações estabelecidas na legislação ambiental 
aplicável ao imóvel rural ou urbano contemplado no 
projeto 

c) A coordenação dos projetos de PSA no Estado do 
Paraná caberá ao Instituto Ambiental do Paraná - IAP, 
que contará com uma Unidade de Gestão Estratégica 
(UGE-PSA), responsável pelo planejamento e pela 
administração estratégica dos projetos 

d) A identificação de órgãos ou entidades públicas, 
federais, estaduais e municipais, ou de entidades 
privadas, inclusive sem fins lucrativos, que possam 
fornecer insumos que contribuam para a 
implementação das ações consiste em uma das 
etapas de implantação dos projetos de PSA 

e) Os projetos de PSA no âmbito do Estado do Paraná 
deverão ser realizados com recursos públicos, 
preferencialmente do BIOCRÉDITO, sendo vedada a 
utilização de recursos privados 

 
38) De acordo com o Decreto Estadual nº 7.348, de 

21/02/2013 que regulamenta a cobrança pelo 
direito de uso de recursos hídricos e dá outras 
providências, assinale a alternativa incorreta. 
a) A cobrança pelo direito de uso de recursos hídricos 

será aplicada às águas de domínio estadual e 
estendida, também, às águas de domínio da União 
que drenam o território paranaense, cuja gestão 
tenha sido delegada ao Estado 

b) Cabe ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
- CERH/PR decidir a destinação dos valores 
arrecadados com a cobrança pelo direito de uso 
de recursos hídricos, podendo ser alocados de 
acordo com as necessidades do conselho 

c) Cabe ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
- CERH, além das competências estabelecidas na 
Lei Estadual 12.726/1999 e no Decreto Estadual nº 
9.129/2010, examinar e opinar sobre normas e 
critérios associados ao sistema de faturamento e 
arrecadação dos valores cobrados pelo direito de 
uso de recursos hídricos 

d) Os preços unitários de cobrança serão definidos 
levando em consideração os diferentes usos e 
usuários da água, observando-se, para a sua 
fixação, os critérios, normas e procedimentos 
gerais aprovados pelo Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos - CERH/PR 

e) Compete ao Instituto das Águas do Paraná, na 
qualidade de órgão gestor do Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, operar 
mecanismos de negociação amigável com 
usuários em débito, como primeira instância do 
processo administrativo de cobrança de dívidas 
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39) São objetivos da Política Estadual de Recursos 
Hídricos de acordo com a Lei Estadual 
12.726/99. Analise as afirmativas abaixo. 
 
I. Assegurar à atual e às futuras gerações a 

necessária disponibilidade de águas em 
padrões de qualidade adequados aos 
respectivos usos. 

 
II. A utilização racional e integrada dos recursos 

hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com 
vistas ao desenvolvimento sustentável. 

 
III. Conferir racionalidade econômica ao uso de 

recursos hídricos. 
 
IV. A prevenção e a defesa contra eventos 

hidrológicos críticos de origem natural ou 
decorrentes do uso inadequado dos recursos 
naturais. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

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

40) De acordo com Lei Estadual 12.726/99, o 
regime de outorga de direitos de uso de 
recursos hídricos do Estado tem como 
objetivos assegurar o controle quantitativo e 
qualitativo dos usos da água e efetivo exercício 
dos direitos de acesso à água. Estão sujeitos à 
outorga pelo Poder Público. Assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Aproveitamento de potenciais hidrelétricos 
 
b) Extração de água de aqüífero subterrâneo para 

consumo final ou insumo de processo produtivo 
 
c) Derivações ou captação de parcela da água 

existente em um corpo de água para consumo 
final, inclusive abastecimento público ou 
insumo de processo produtivo 

 
d) Lançamento, em corpo de água, de esgotos e 

demais resíduos líquidos ou gasosos, com o 
tratamento adequado, com o fim de sua 
diluição, transporte ou disposição final 

 
e) Intervenções de macrodrenagem urbana para 

retificação, canalização, barramento e obras 
similares que visem ao controle de cheias 
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