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Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

Texto
A OBA (Organização Bem-Animal) reúne apaixonados
por animais, que lutam para protegê-los; cães e gatos
constituem seu principal foco de ação.

(15 questões)
2. Com o anúncio, a OBA deseja que o leitor:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

proteja e abrigue um cão, com saúde.
salve uma vida, que pode ser a de um cão.
adote um cão, como o vira-lata da campanha.
doe comida, saúde e abrigo para um cão de rua.
ajude a alimentar, abrigar e cuidar de um cão.

Veja o anúncio abaixo:
3. Leia as afirmativas abaixo.
1. Está correta a concordância de “2 reais é pouco?”
e de “Sessenta anos é muito para ele estar nesta
cidade”.
2. As frases “As cartas estão anexas ao documento” e “Marta e Isa, elas próprias adotaram
cães” estão gramaticalmente corretas.
3. As frases “Aqui é proibida entrada de estranhos” e “Aqui a entrada é proibido” estão gramaticalmente corretas.
4. Está correto o emprego de crase, em “Dirigi-me
à OBA, a fim de solicitar informações sobre seus
programas”.
5. Está correta a regência, em “O animal que
mais gosto é cavalo”.

Campanha 2 reais
Para você 2 reais é pouco? Para eles é tudo!
Comida, saúde, abrigo.
Dois reais podem salvar uma vida!

Faça a sua doação!
Acesse www.obafloripa.org e saiba como ajudar.

1. Pelo anúncio, deduz-se que a OBA:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

luta pela proteção dos animais de rua.
publica mensalmente a “Campanha 2 reais”.
protege alguns animais, como cães e gatos.
congrega pessoas que, apaixonadas por animais, lutam para que eles sejam amparados.
e. ( ) reúne apaixonados por alguns animais, que
protegem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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4. Assinale a alternativa que substitui corretamente
o fragmento sublinhado da frase abaixo.

7. Sobre a economia do Município de Palhoça, é
correto afirmar:

A OBA (Organização Bem-Animal) reúne apaixonados
por animais, que lutam para proteger.

a. (

a.
b.
c.
d.
e.

b.

(X)
( )
( )
( )
( )

por animais, por cuja proteção lutam.
por animais, por cuja a proteção lutam.
pelos animais cuja a luta é sua proteção.
pelos animais que lutam por sua proteção.
pelos animais da qual proteção é sua luta.

a. ( ) Em “Comida, saúde, abrigo” o verbo abrigo
encontra-se no presente do indicativo.
b. ( X ) A forma verbal de “Faça sua doação!” encontra-se no imperativo afirmativo.
c. ( ) A acentuação gráfica de reúne e saúde se justifica porque as palavras são paroxítonas em e.
d. ( ) Em “Dois reais podem salvar uma vida!” a
locução verbal indica um fato que certamente
acontecerá.
e. ( ) Os pontos de exclamação presentes no corpo
do anúncio podem ser substituídos por ponto
e vírgula, sem prejuízo para a correção gramatical das frases em que se encontram.

5 questões

6. Assinale a alternativa correta sobre os problemas
atuais de produção de energia no Brasil.
a. ( ) A produção de petróleo nas camadas do pré-sal tem garantido a autossuficiência do país.
b. ( ) Em 2014 as reservas de água têm garantido o
funcionamento pleno das hidroelétricas.
c. ( X ) A extração e produção de petróleo não têm
acompanhado o crescimento do consumo.
d. ( ) A produção de etanol cresceu em torno de
28%, em virtude do aumento do consumo.
e. ( ) A oferta de energia eólica permitiu ao país
a desativação das termoelétricas de Santa
Catarina.
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d.
e.

5. Assinale a alternativa correta.

Temas Atuais

c.

) A prestação de serviço e a indústria da pesca
representam as principais atividades econômicas do município.
( ) A indústria do turismo representa a principal
fonte de receitas do município.
( ) Com o crescimento urbano da última década,
as atividades agrícolas deixaram de existir no
município.
( X ) A indústria e o comércio são as atividades econômicas mais relevantes do município.
( ) A predominância das atividades agrícolas e
pastoris no município faz com que a maior
parte da população habite o campo.

8. Identifique o que for correto sobre o julgamento
da Ação Penal 470, também conhecida como o escândalo do Mensalão.
a. (

b.

c.

d.

e.

) As desavenças entre os ministros do Supremo
Tribunal Federal e interesses políticos partidários impediram a condenação dos aliados do
partido governista.
( ) Julgados e condenados pelo Supremo Tribunal
Federal, os deputados José Genoino, José
Dirceu e Valdemar Costa Neto foram impedidos de reassumir seus cargos na Câmara.
( ) Os ministros do Supremo Tribunal Federal
entenderam que houve desvio de dinheiro
público para abastecer esquemas criminosos,
mas não provas suficientes para condenar os
réus.
( ) De forma imparcial os ministros do Supremo
Tribunal Federal condenaram todos os 38
réus do Mensalão e indiciaram outros, como
o ex-presidente Lula, por suspeita de envolvimento no escândalo.
( X ) O Supremo Tribunal Federal condenou a
maior parte dos réus do processo, fixou as
punições e definiu que os três deputados
federais condenados terão que deixar seus
mandatos.
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9. Sobre a produção de petróleo extraído da camada
pré-sal no Brasil é correto afirmar:

Noções de Informática

a. ( X ) Já foram extraídos mais de 100 milhões de
barris de petróleo, desde o início da produção.
b. ( ) Dificuldades tecnológicas impedem a exploração nas reservas localizadas em grandes
profundidades.
c. ( ) Os poços perfurados são lacrados, pois os
custos de produção ainda não justificam a
exploração econômica.
d. ( ) A produção nas reservas localizadas no mar
é evitada, pois há riscos de vazamentos e de
poluição ambiental.
e. ( ) Para garantir a oferta de petróleo no futuro, o
governo brasileiro tem incentivado a descoberta de reservas e proibido a sua exploração.

11. As teclas que podem ser utilizadas durante uma
apresentação em MS powerpoint versão 2010 em
português, para exibir uma tela preta ou uma tela
branca, respectivamente, durante a apresentação de
slides são:

10. Sobre o Contestado, uma das maiores revoltas
camponesas da história brasileira, é correto afirmar:
a. ( ) A morte do Monge José Maria, líder religioso e
militar dos camponeses, desarticulou a organização dos revoltosos e os conflitos cessaram.
b. ( X ) Aconteceu há mais de 100 anos e os combates
mais importantes ocorreram nos territórios
dos Estados de Santa Catarina e do Paraná.
c. ( ) Apesar do deslocamento de tropas federais e
da utilização de aviões para bombardear os
rebeldes, o número de mortos não ultrapassou duas centenas.
d. ( ) Os combates duraram apenas algumas semanas, pois os camponeses possuíam somente
armas de caça, para enfrentar canhões e
metralhadoras das forças federais.
e. ( ) As autoridades políticas e religiosas de Santa
Catarina apoiaram os camponeses fornecendo alimentos e atendimento médico às
mulheres, às crianças e aos feridos.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

5 questões

B e C.
B e W.
E e C.
P e B.
P e W.

12. Os sistemas de arquivos default (por padrão) dos
sistemas operacionais Windows 7 e Linux Ubuntu são,
respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

NTFS e EXT4.
NTFS e NTFS.
EXT3 e EXT3.
NTFS e EXT3.
EXT4 e NTFS.

13. Assinale a alternativa que indica
a opção de formatação da quebra
de texto automática de uma forma
inserida de modo central em um
documento escrito no MS Word
versão 2010 em português, para
que se possam escrever múltiplas
linhas (de acordo com o tamanho
da forma inserida) de ambos os lados da forma, tanto
esquerdo quanto direito.

No entanto, não podemos esquecer que o desenvolvimento contínuo de
distintas formas de atuação promove a alavancagem de todos os recursos
funcionais envolvidos. A nível organizacional, a determinação clara de objetivos talvez venha a ressaltar a relatividade do remanejamento dos quadros
funcionais. A certificação de metodologias que nos auxiliam a lidar com a
constante divulgação das informações assume importantes posições no estabelecimento da gestão inovadora da qual fazemos parte. Do mesmo modo,
o aumento do diálogo
entre os diferentes
setores
produtivos
estende o alcance e
a importância dos
métodos utilizados
na avaliação de
resultados. Todavia, a
complexidade
dos
estudos
efetuados
agrega valor ao
estabelecimento
do
levantamento
das
variáveis
envolvidas. Podemos
já vislumbrar o modo
pelo qual a contínua
expansão de nossa
atividade maximiza
as possibilidades por
conta do processo de
comunicação como
um todo.
Percebemos,
cada vez mais, que o
comprometimento
entre as equipes
prepara-nos para enfrentar situações atípicas decorrentes do investimento
em reciclagem técnica. O que temos que ter sempre em mente é que a
execução dos pontos do programa estimula a padronização das novas proposições. Não obstante, a mobilidade dos capitais internacionais aponta para
a melhoria do retorno esperado a longo prazo. Desta maneira, o início da
atividade geral de formação.

A opção de formatação desejada com relação à posição do texto requer que se possa escrever tanto acima
e abaixo, quanto do lado esquerdo e direito, da forma
inserida, conforme ilustrado acima. Suponha que há
espaço em ambos os lados da folha, ao lado da forma
inserida.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Através
Quadrado
Integrado
Superior e Inferior
Obedecer texto
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14. O MS Excel versão 2010 em português permite
que uma pasta de trabalho seja compartilhada para
que múltiplos usuários editem a planilha ao mesmo
tempo.
Assinale a alternativa que indica a ferramenta do MS
Excel que possibilita que este recurso seja utilizado.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Guia Dados  Compartilhar Pasta de Trabalho
Guia Dados  Permitir múltiplas Edições
Guia Revisão  Controlar alterações
Guia Revisão  Compartilhar Pasta de Trabalho
Guia Desenvolvedor  Permitir múltiplas
Edições

15. O atalho de teclado do MS Word versão 2010 em
português para utilizar o pincel de formatação do MS
Word é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Ctrl + Alt + (C ou V).
Ctrl + Alt + (L ou R).
Alt + Shift + (C ou V).
Ctrl + Shift + (L ou R).
Ctrl + Shift + (C ou V).
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Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
16. Considere as seguintes afirmativas
1. O Órgão Superior do SISNAMA é o CONAMA
(Conselho Nacional do Meio Ambiente), que
tem como função assessorar o Presidente
da República na formulação de diretrizes da
Política Nacional do Meio Ambiente.
2. Os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas e projetos e
de controle e fiscalização das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental
são os órgãos seccionais do SISNAMA.
3. O IBAMA é o órgão central ao qual cabe promover, disciplinar e avaliar a implantação da
Política Nacional do Meio Ambiente.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

17. Considere o seguinte conceito:
“elementos das atividades, produtos ou serviços de
uma organização que podem interagir com o meio
ambiente, causando ou podendo causar consequências ambientais positivas ou negativas”.
Assinale a alternativa cujo termo é definido por este
conceito.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Danos Ambientais
Aspectos ambientais
Impactos ambientais
Degradação Ambiental
Instrumentos ambientais

(15 questões)

18. O licenciamento ambiental de empreendimentos
localizados ou desenvolvidos em dois ou mais Estados
é de competência do(a):
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

IBAMA.
CONAMA.
Órgão Estadual do Meio Ambiente.
Órgão Municipal do Meio Ambiente.
Secretaria Especial do Meio Ambiente.

19. Considere o seguinte conceito:
“O conjunto de mecanismos que levam à descontinuidade na distribuição espacial dos recursos e condições
presentes em uma área, em escala, que afeta a ocupação, reprodução e sobrevivência de uma espécie”.
Assinale a alternativa cujo termo é definido por esse
conceito.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Reserva Legal
Corredor ecológico
Biologia da Conservação
Zona de Amortecimento
Fragmentação de Habitats

20. Não é uma das principais atribuições do IBAMA:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Elaborar leis e decretos ambientais.
Exercer o poder de polícia ambiental.
Licenciamento e fiscalização ambiental.
Aplicação de penalidades administrativas.
Executar ações supletivas de competência
da União de conformidade com a legislação
ambiental vigente.
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21. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, sobre os conceitos e tipos de espécies biológicas.
Coluna 1 Tipos de espécies biológicas
1.
2.
3.
4.

Exótica
Endêmica
Ameaçada
Chave

Coluna 2 Conceitos
( ) Espécie cujo impacto na sua comunidade ou
ecossistema é desproporcionalmente grande
relativamente à sua abundância.
( ) Espécie que por características básicas não
é encontrada em qualquer outro ambiente
natural que não aquele de onde é originária.
( ) Espécie cujas populações estão decrescendo a
ponto de colocá-la em risco de extinção
( ) Espécie que se estabelece para além da sua
área de distribuição natural, depois de ser
transportada e introduzida intencional ou
acidentalmente pelo homem.

23. Assinale a alternativa que indica a espécie escolhida para representar uma causa ambiental, que pode
ser desde a conservação da própria ou até a conservação de seu ecossistema inteiro.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

1–2–3–4
2–1–3–4
3–1–4–2
3–4–1–2
4–2–3–1

a. (

b.

c.

d.

e.

22. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo
de bioma típico de campo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Bioma pantanal
Bioma cerrado
Bioma pampa
Bioma caatinga
Bioma Floresta Atlântica
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Espécie ameaçada
Espécie exótica
Espécie chave
Espécie bandeira
Espécie introduzida

24. Assinale a alternativa correta sobre a Lei Orgânica
do Município de Palhoça que trata do Meio Ambiente.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

) Segundo essa Lei, somente os lixos radioativos com a devida licença ambiental podem
ser depositados no território do Município.
( X ) As áreas de preservação permanente, de
relevante interesse ecológico e de proteção
ambiental, não poderão ser transferidas a
particulares, a qualquer título.
( ) Caberá ao Poder Público Estadual incentivar e
apoiar a criação de parques ecológicos, hortos,
jardins botânicos, hortas e pomares comunitários e áreas de lazer em cada Distrito.
( ) Cabe à Lei Federal estabelecer normas para
coibir a poluição atmosférica, visual, sonora e
das águas, bem como outras formas de agressões ao meio ambiente, à saúde e ao bem-estar da população.
( ) As atividades de mineração no Morro do
Cambirela serão permitidas somente com
licença ambiental emitida pela União.

25. Não é exemplo de espécie ameaçada de extinção.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Gambá
Baleia franca
Mico-leão-preto
Lobo guará
Ariranha
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26. Assinale a alternativa incorreta sobre as Áreas
Verdes de Lazer (AVL), segundo a Lei 16/1993 que
dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do
território do Município de Palhoça.
a. ( ) A localização de Área Verde de Lazer (AVL)
obedece a critérios de existência de cobertura
vegetal, uso público consagrado, ou proximidade de equipamentos comunitários e elementos hídricos.
b. ( ) A demarcação de novas Áreas Verdes de Lazer
(AVL) será efetuada pelo Órgão Municipal de
Planejamento, após a elaboração de Planos
Setoriais, Planos Específicos ou nos projetos
de parcelamentos do Solo.
c. ( ) Em Áreas Verdes de Lazer (AVL) poderá ser
permitida apenas a construção de equipamento de lazer ao ar livre, bem como a edificação de sanitários, vestiários, equipamentos
náuticos, quiosques e dependências necessárias ao serviço de conservação e apoio social.
d. ( X ) As Áreas Verdes de Lazer (AVL) deverão ser
arborizadas à razão de, ao menos, uma árvore
para cada 1.000,00 m² de terreno.
e. ( ) As edificações em Áreas Verdes de Lazer (AVL)
não poderão ultrapassar à taxa de ocupação
de 5%.

27. Considere o seguinte conceito:
“é definida(o) como um processo de alteração intencional de um habitat para estabelecer um ecossistema
definido natural e histórico local”.
Assinale a alternativa que identifica corretamente
esse conceito.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Manejo biológico
Impacto ambiental
Poluição ambiental
Degradação ambiental
Restauraçāo ecológica

28. Assinale a alternativa correta segundo a Lei
16/1993 que dispõe sobre o zoneamento de uso e a
ocupação do território do Município de Palhoça.
a. (
b.
c.

d.

e.

) É permitido, em horários predeterminados, a
circulação de veículos automotores nas dunas.
( ) São permitidas as obras de defesa dos terrenos
litorâneos contra abrasão provocada pelo mar.
( ) É permitida a construção de rampas, muros e
cercas de vedação de qualquer espécie ou a
abertura de vias nas praias e tômbolos.
( X ) As Áreas de Preservação Permanente (APP)
são “non edificandi”, ressalvados os usos públicos necessários à destinação da área, sendo
nelas vedada a supressão da floresta e das
demais formas de vegetação nativa, a exploração e a destruição de pedras, bem como o
depósito de resíduos sólidos e qualquer forma
de parcelamento do solo.
( ) Nos mangues é permitido o lançamento de
afluentes líquidos, desde que em conformidade com os padrões estabelecidos pelo
artigo 19 do Decreto Estadual no 14.250 de
5 de junho de 1981.

29. Analise a frase abaixo:
           pode ser definida como a
variedade existente entre os organismos vivos e as
complexidades ecológicas nas quais elas ocorrem.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

população
cadeia trófica
biodiversidade
comunidade
espécie

30. São exemplos de ecossistemas terrestres:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Campos e sapais
Mata Atlântica e caatinga
Mata Atlântica e manguezais
Mata de cocais e manguezais
Cerrado e restingas
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