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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 40 e 1 redação. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão 
  

 
 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 
 

Duração total da prova: 4 horas e 30 minutos 
                                                                                                                                                                                          � 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.                                       
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  

EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 
 
1. De acordo com o que dispõe a Consolidação das 

Leis do Trabalho, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) Considera-se empregadora a empresa, individual 
ou coletiva, que, assumindo os riscos da 
atividade econômica, admite, assalaria e dirige a 
prestação pessoal de serviço. 

B) Equiparam-se ao empregador, para os efeitos 
exclusivos da relação de emprego, os 
profissionais liberais, as instituições de 
beneficência, as associações recreativas ou 
outras instituições sem fins lucrativos que 
admitirem trabalhadores como empregados. 

C) Sempre que uma ou mais empresas - embora 
tenha, cada uma delas, personalidade jurídica 
própria -, estiverem sob a direção, controle ou 
administração de outra, constituindo grupo 
industrial, comercial ou de qualquer outra 
atividade econômica, serão, para os efeitos da 
relação de emprego, solidariamente responsáveis 
à empresa principal e a cada uma das 
subordinadas. 

D) Considera-se como de serviço efetivo o período 
em que o empregado esteja à disposição do 
empregador, aguardando ou executando ordens, 
salvo disposição especial expressamente 
consignada. 

E) Considera-se empregada toda pessoa jurídica 
que prestar serviços de natureza eventual a 
empregador, sob a dependência deste e 
mediante remuneração. 

 
 
2. De acordo com a Lei Complementar n° 101, de 04 d e 

maio de 2000, ao que se refere à Lei Orçamentária 
Anual, assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) O projeto de lei orçamentária anual conterá 

reserva de contingência, cuja forma de utilização 
e montante (definido com base na receita 
corrente líquida) serão estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias, destinada ao 
atendimento de passivos contingentes e outros 
riscos e eventos fiscais imprevistos. 

B) Todas as despesas relativas à dívida pública, 
mobiliária ou contratual, e as receitas que as 
atenderão, constarão da lei orçamentária 
plurianual. 

C) O refinanciamento da dívida pública constará 
separadamente na lei orçamentária e no Banco 
Central. 

D) A atualização monetária do principal da dívida 
mobiliária refinanciada poderá superar a variação 
do índice de preços previsto na lei de diretrizes 
orçamentárias ou em legislação específica. 

E) É permitido consignar na lei orçamentária crédito 
com finalidade imprecisa ou com dotação 
ilimitada. 

 
 
3. Com base na Lei de Licitações, todas as alternativas 

são definições para a legislação administrativa, 
EXCETO: 

 
A) Obra é toda construção, reforma, fabricação, 

recuperação ou ampliação, realizada por 
execução direta ou indireta. 

B) Compra é toda aquisição remunerada de bens 
para fornecimento de uma só vez ou 
parceladamente. 

C) A execução indireta, no regime de empreitada 
por preço global, ocorre quando se contrata a 
execução da obra ou do serviço por preço certo 
de unidades determinadas. 

D) Alienação é toda transferência de domínio de 
bens a terceiros. 

E) Seguro-garantia é o seguro que garante o fiel 
cumprimento das obrigações assumidas por 
empresas em licitações e contratos. 

 
 
4. Com base na Lei n° 11.284/2006, que dispõe sobre  a 

gestão de florestas públicas para a produção 
sustentável, todas as alternativas abaixo representam 
seus princípios, EXCETO: 

 
A) A proteção dos ecossistemas, do solo, da água, 

da biodiversidade e valores culturais associados, 
bem como do patrimônio público. 

B) O estabelecimento de atividades que promovam 
o uso eficiente e racional das florestas e que 
contribuam para o cumprimento das metas do 
desenvolvimento sustentável local, regional e de 
todo o País. 

C) O respeito ao direito da população - em especial 
das comunidades locais - de acesso às florestas 
públicas e aos benefícios decorrentes de seu uso 
e conservação. 

D) O fomento ao conhecimento e a promoção da 
conscientização da população sobre a 
importância da conservação, da recuperação e 
do manejo sustentável dos recursos florestais. 

E) A garantia de condições instáveis que estimulem 
investimentos de curto prazo no manejo, na 
conservação e na recuperação das florestas. 
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5. Nos termos da Lei n° 11.284/2006, sobre 
licenciamento ambiental, indique as alternativas 
CORRETAS: 

 
I. A licença prévia para uso sustentável da unidade 

de manejo será requerida pelo órgão gestor, 
mediante a apresentação de relatório ambiental 
preliminar ao órgão ambiental competente 
integrante do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - SISNAMA. 

II. Nos casos de eventual degradação do meio 
ambiente - assim considerados, entre outros 
aspectos, em função da escala e da intensidade 
do manejo florestal e da peculiaridade dos 
recursos ambientais -, será exigido estudo prévio 
de impacto ambiental – EIA, para a concessão da 
licença prévia. 

III. Ao órgão ambiental licenciador é vedado optar 
pela realização de relatório ambiental preliminar e 
EIA, que abranjam diferentes unidades de 
manejo integrantes de um mesmo lote de 
concessão florestal, desde que as unidades se 
situem no mesmo ecossistema e no mesmo 
Estado. 

IV. O processo de licenciamento ambiental para uso 
sustentável da unidade de manejo compreende a 
licença prévia e a licença de operação, não lhe 
sendo aplicada a exigência de licença de 
instalação. 

V. Os conteúdos mínimos do relatório ambiental 
preliminar e do EIA relativos ao manejo florestal 
serão definidos em ato normativo específico. 

 
A) I, II e III estão corretas. 
B) I, IV e V estão corretas. 
C) I, III e V estão corretas. 
D) II, IV e V estão corretas. 
E) II, III e IV estão corretas. 

 
 
6. De acordo com Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 

1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, todas as alternativas apresentam objetivos 
dessa política, EXCETO: 

 
A) A imposição, ao poluidor e ao predador, de 

contribuição pela utilização de recursos 
ambientais com fins econômicos, e ao usuário, 
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os 
danos causados. 

B) A compatibilização do desenvolvimento 
econômico-social com a preservação da 
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio 
ecológico. 

C) A definição de áreas prioritárias de ação 
governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio 
ecológico, atendendo aos interesses da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 
dos Municípios. 

D) O estabelecimento de critérios e padrões de 
qualidade ambiental e de normas relativas ao uso 
e manejo de recursos ambientais. 

 
 

E) A difusão de tecnologias de manejo do meio 
ambiente, à divulgação de dados e informações 
ambientais e à formação de uma consciência 
pública sobre a necessidade de preservação da 
qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. 

 
 
7. Diante do exposto na Lei n° 9.605/98 (Lei de 

Crimes Ambientais), quanto à infração 
administrativa, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) São autoridades competentes para lavrar auto de 
infração ambiental e instaurar processo 
administrativo os funcionários de órgãos federais 
integrantes de autarquias ou fundações. 

B) Qualquer pessoa, constatando infração 
ambiental, poderá ligar para os telefones de 
emergência, para efeito do exercício do seu 
poder de polícia. 

C) Considera-se infração administrativa ambiental 
toda ação ou omissão que viole as regras 
jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e 
recuperação do meio ambiente. 

D) A autoridade ambiental que tiver conhecimento 
de infração ambiental poderá promover a sua 
apuração, mediante processo administrativo 
próprio, sob pena de corresponsabilidade. 

E) As infrações ambientais são apuradas em 
processo criminais, assegurado o direito de 
ampla defesa e o contraditório. 

 
 
8. De acordo com o que prevê a Lei n° 9.605/98 (Lei  de 

Crimes Ambientais) analise as assertivas e assinale a 
CORRETA: 

 
I. Quem, de qualquer forma, concorre para a 

prática dos crimes ambientais, incide nas penas a 
estes cominadas, na medida da sua 
culpabilidade, bem como o diretor, o 
administrador, o membro de conselho e de órgão 
técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou 
mandatário de pessoa jurídica - que, sabendo da 
conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a 
sua prática, quando podia agir para evitá-la. 

II. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas 
somente administrativamente, conforme o 
disposto na lei, nos casos em que a infração seja 
cometida por decisão de seu representante legal 
ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no 
interesse ou benefício da sua entidade. 

III. A responsabilidade das pessoas jurídicas não 
exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras 
ou partícipes do mesmo fato. 

IV. Não poderá ser desconsiderada a pessoa 
jurídica, ainda que sua personalidade for 
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 
causados à qualidade do meio ambiente. 

V. Para imposição e gradação da penalidade, a 
autoridade competente observará a gravidade do 
fato, tendo em vista os motivos da infração e 
suas consequências para a saúde pública e para 
o meio ambiente. 
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A) I, II e III 
B) I, III e V 
C) II, III e IV 
D) II, IV e V 
E) I, IV e V 
 
 

9. De acordo com a Lei n° 6.938/81, a Política Naci onal 
do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental 
propícia à vida, visando a assegurar, no País, 
condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 
interesses da segurança nacional e à proteção da 
dignidade da vida humana, assim atendendo a todos 
os princípios contidos nas alternativas abaixo, 
EXCETO: 

 
A) Racionalização do uso do solo, do subsolo, da 

água e do ar. 
B) Planejamento e fiscalização do uso dos recursos 

ambientais. 
C) Ação governamental na manutenção do equilíbrio 

ecológico, tendo em vista o uso individual. 
D) Proteção dos ecossistemas, com a preservação 

de áreas representativas. 
E) Proteção de áreas ameaçadas de degradação. 
 

 
10. As alternativas abaixo apontam competências do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 
Assinale a única alternativa que NÃO é da 
competência desse órgão: 

 
A) Estabelecer, mediante proposta do IBAMA, 

normas e critérios para o licenciamento de 
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, 
a ser concedido pelos Estados e supervisionado 
pelo IBAMA. 

B) Decidir como última instância administrativa em 
grau de recurso, mediante depósito prévio, sobre 
as multas e outras penalidades impostas pelo 
IBAMA. 

C) Determinar, mediante representação do IBAMA, a 
perda ou restrição de benefícios fiscais 
concedidos pelo Poder Público, em caráter geral 
ou condicional, e a perda ou suspensão de 
participação em linhas de financiamento em 
estabelecimentos oficiais de crédito.  

D) Estabelecer que o Presidente do CONAMA é, 
sem prejuízo de suas funções, o Ministro do Meio 
Ambiente. 

E) Estabelecer, privativamente, normas e padrões 
nacionais de controle da poluição por veículos 
automotores, aeronaves e embarcações, 
mediante audiência dos Ministérios competentes. 

 
 
11. De acordo com vários estudos, um dos principais 

problemas causados pela poluição do ar é a 
formação e precipitação de chuva ácida pela 

formação atmosférica dos ácidos sulfúrico e nítrico. 
Com relação à formação desses ácidos, podemos 
relacioná-los respectivamente às emissões de:  

 
A) Compostos de enxofre e nitrogênio. 
B) Compostos de nitrogênio e compostos de 

enxofre. 
C) Compostos de carbono e nitrogênio. 
D) Compostos de enxofre e compostos orgânicos 

voláteis. 
E) Compostos de carbono e enxofre. 
 
 

12. A aplicação de equipamentos de controle da poluição 
do ar é preferencialmente adotada após um completo 
estudo das características dos poluentes e da 
otimização do processo, visando a uma significativa 
redução dos teores dos poluentes gerados. Um dos 
equipamentos que pode ser utilizado como 
ferramenta no controle da poluição do ar é o filtro 
manga, que tem como principal função: 

 
A) A retenção de material gasoso. 
B) A retenção de material líquido. 
C) A lavagem dos gases. 
D) A retenção de material particulado. 
E) A separação de material líquido e gasoso. 
 

 
13. Considere a seguinte situação hipotética: Pedro 

trabalha em uma organização há 10 anos. Embora 
sua formação seja em Engenharia, ele ocupa um 
cargo gerencial na área de vendas. Desde que 
ingressou na empresa, todas as perspectivas de 
crescimento aconteceram nessa última área. Mesmo 
existindo possibilidades de trabalhar na sua área de 
formação dentro da mesma empresa, ele mesmo 
nunca teve a oportunidade de participar de uma 
seleção interna. Pedro conquistou um padrão de vida 
que considera ideal, em termos financeiros, mas 
ultimamente tem apresentado um desempenho 
abaixo do seu potencial, já que gostaria de trabalhar 
na sua área de formação.  
Considerando que a palavra “motivação”, em seu 
significado original, indica o processo pelo qual o 
comportamento humano é incentivado, estimulado ou 
energizado por algum tipo de motivo ou ação, 
assinale a alternativa que MELHOR enquadra a 
situação do funcionário Pedro. 

 
A) Necessidade de segurança, proposta pela teoria 

da hierarquia de necessidades de Maslow. 
B) Necessidade social, proposta pela teoria da 

expectativa de Frederick Herzberg. 
C) Fatores extrínsecos, propostos pela teoria da 

hierarquia de necessidades de Maslow. 
D) Necessidade social, proposta pela teoria da 

hierarquia de necessidades de Maslow. 
E) Fatores intrínsecos, propostos pela teoria dos 

dois fatores de Frederick Herzberg. 
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14. Considere a seguinte situação: a) após uma 
avaliação de desempenho, determinada empresa 
decide recompensar o funcionário João, que 
atualmente ganha R$ 4.000,00, pelos seus 
excelentes resultados, todavia, ao invés de aumentar 
o salário nominal, a empresa propõe ao funcionário 
um aumento de R$ 1.000,00 em forma de PLR, ou 
seja, participação nos lucros e resultados. Essa 
estratégia oferece certas vantagens para o 
funcionário e para a empresa. 
Sobre esse tipo de ação, avalie as assertivas que 
seguem: 
 
I. Os encargos sociais e fiscais do trabalhador, que 

incidiriam sobre R$ 5.000,00 (no caso de 
aumento no salário fixo), serão cobrados apenas 
sobre seu salário nominal, agora de quatro mil 
reais. 

II. O funcionário irá se preocupar com os resultados 
globais da empresa, pois somente ganhará os  
R$ 1.000,00 mediante resultados positivos da 
empresa (lucro), de acordo com o que foi 
estabelecido em acordo coletivo. 

III. A empresa não pode fazer esse tipo de manobra, 
pelo fato de não existir nenhuma lei que 
regulamente esse tipo de ação. 

IV. Não existem vantagens para a empresa, pois, 
além de pagar impostos sobre os R$ 1.000,00, 
será gerada uma certa frustração para o 
funcionário João, que somente terá acesso ao 
dinheiro após o fechamento do exercício social 
da empresa. 

 
A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
C) Apenas a assertiva I está correta. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 
 
 

15. Dadas as assertivas abaixo, escolha a alternativa 
correta: 

 
I. Habilidades técnicas são preponderantes na 

gerência intermediária de uma organização. 
II. Habilidades conceituais são preponderantes na 

administração superior de uma organização. 
III. Habilidades humanas são preponderantes na 

supervisão de primeira linha de uma organização. 
IV. Organizações sem fins lucrativos não necessitam 

de gestores com habilidades técnicas. 
 

A) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
C) Apenas a assertiva IV está correta. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 
 
 

16. Assinale a alternativa que apresenta apenas 
atividades técnicas componentes do Estudo de 
Impacto Ambiental previstas pelo Artigo 6 da 
Resolução CONAMA 001/86: 

 
A) Diagnóstico ambiental, análise dos impactos 

ambientais do projeto e elaboração de programas 
de monitoramento. 

B) Diagnóstico ambiental, fixação de padrões 
ambientais, processo de fiscalização do 
atendimento aos padrões. 

C) Análise dos impactos ambientais e fixação de 
instrumentos econômicos de compensação pelos 
impactos. 

D) Fixação de padrões ambientais, análise dos 
impactos ambientais e definição de medidas 
mitigadoras dos impactos. 

E) Diagnóstico ambiental, elaboração de programas 
de monitoramento e elaboração de planos de 
contingência ambiental. 

 
 
17. Evidência do Auditor na auditoria de certificação NBR 

ISO 14001 (2004):  na auditoria ambiental do dia 
20/10/2009, em uma empresa têxtil, o auditor, 
entrevistando a equipe representante da 
administração, constatou que, nos registros da ata da 
última reunião de análise crítica do SGA (reunião 
20/07/2009), a equipe de representantes analisou 
criticamente o SGA, na presença da alta direção. 
Como conclusão, os resultados de desempenho do 
SGA foram excelentes, em relação ao atendimento 
da política ambiental, a seus objetivos e às metas 
ambientais, requisitos legais (Fonte: Texto adaptado 
de ATSG 2003). Considerando essa situação, analise 
as  assertivas abaixo e assinale a alternativa correta:   

I. A evidência da não conformidade descrita se 
refere ao item 4.6 - Análise pela administração: 

 “4.6 Análise pela administração. A alta administração 
da organização deve analisar o sistema da gestão 
ambiental, em intervalos planejados, para assegurar 
sua continuada adequação, pertinência e eficácia. 
Análises devem incluir a avaliação de oportunidades de 
melhoria e a necessidade de alterações no sistema da 
gestão ambiental, inclusive da política ambiental e dos 
objetivos e metas ambientais. Os registros das análises 
pela administração devem ser mantidos” (ABNT NBR 
ISO 14001, 2004). 

II. O representante da administração deverá ser 
apenas um funcionário da empresa. 

III. Apenas a análise na presença da alta 
administração é suficiente para atendimento ao 
requisito 4.6 - Análise pela administração (ABNT 
NBR ISO 14001,2004). 

IV. Entrevista não pode ser considerada como 
evidência em um processo de auditoria ambiental 
de certificação NBR ISO 14001 (2004). 
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A) Apenas as assertivas I e II estão corretas.  
B) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.  
C) Apenas a assertiva IV está correta.  
D) Apenas a assertiva III está correta.  
E) Apenas a assertiva I está  correta.  

 
18. Na implantação do Sistema de Gestão Ambiental 

baseado na NBR ISO 14001 (2004), no item 
Requisitos Legais e outros requisitos, deve-se levar 
em consideração: 

I. A aplicabilidade dos requisitos se pertinentes ou 
aplicáveis aos aspectos ambientais da empresa. 

II. As normas técnicas apenas quando citadas  
expressamente na legislação. 

III. A adoção voluntária pela empresa de norma 
técnica. 

IV. No levantamento, considerar vários órgãos 
apenas vinculados ao Ministério da Meio 
Ambiente. 

A) Apenas a assertiva IV está correta.  
B) Apenas as assertivas I e II estão corretas.  
C) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.  
D) Apenas as assertivas I e III estão corretas.  
E) Apenas a assertiva I está correta.  

 
19. A empresa ALPHA IV é  terceirizada da empresa 

BETHA III. No dia 20/10/2009 a empresa ALPHA IV 
passou por auditoria , realizada por uma equipe de 
auditores independentes contratada pela empresa 
BETHA III para certificação ABNT NBR ISO 
14001(2004): 
 
I. Esse tipo de auditoria pode ser classificada de  

2.ª parte. 
II. Esse tipo de auditoria não faz parte de auditoria 

ambiental para certificação NBR ISO 
14001,2004. 

III. Na equipe de auditores, deveria haver um 
membro representante da empresa BETHA III. 

IV. A empresa ALPHA IV é que deveria ter 
contratado a auditoria. 
 

A) Apenas a assertiva I está correta. 
B) Todas as assertivas estão corretas. 
C) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
D) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
E) Apenas a assertiva I e IV está  corretas. 

 
 

20. A empresa SESA protocolou a solicitação da 
renovação da Licença Ambiental de operação; 
posteriormente, recebeu um comunicado do órgão 
ambiental solicitando a auditoria ambiental.  
 

I. Esse tipo de auditoria pode ser classificada de   
3.ª parte. 

II. Esse tipo de auditoria pode ser classificada de 
compulsória. 

III. A auditoria ambiental exigida pelo órgão 
ambiental deverá ser realizada por uma equipe 
contratada pela empresa SESA. 

IV. A auditoria não pode interferir na liberação da 
licença ambiental, visto que se trata apenas de 
uma renovação. 
 

A) Apenas as assertivas I e II estão corretas.  
B) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.  
C) Apenas a assertiva I e IV estão corretas.  
D) Todas as assertivas estão corretas.  
E) Apenas as assertivas I , II e III estão corretas.  
 
 

21. Estabelece a legislação que os estudos 
socioambientais mais completos, realizados para o 
licenciamento de um novo empreendimento, 
conhecidos como EIA-RIMA, podem, a critério do 
órgão ambiental, ou quando for requerido pelo 
Ministério Público, ou por grupo de pessoas, ser 
submetido a uma Audiência Pública.  
Pode-se dizer, precisamente, que a principal 
finalidade de um RIMA é constituir-se num relatório: 

 
I. Destinado a apresentar todas as conclusões 

técnicas dos estudos socioambientais e do 
próprio projeto. 

II. Destinado a comprovar a plena viabilidade 
técnica, econômica e socioambiental do 
empreendimento. 

III. Destinado a apresentar os principais resultados 
dos estudos, fazendo-o em termos populares. 

IV. Com conotações políticas sobre o 
empreendimento. 

V. Elaborado só para atender a uma obrigação 
imposta pelo órgão ambiental. 

VI. Preparado para determinado público, com fins 
definidos.   

 
São afirmações CORRETAS: 
 
A) I, II e V. 
B) III e VI. 
C) I, II, IV e VI. 
D) Todos os pares. 
E) Todos os itens. 

 
 
22. Um dos aspectos importantes com que se depara, 

nos estudos socioambientais de projetos de 
desenvolvimento, é a detecção de impactos 
compostos, cuja percepção depende de certas 
habilidades dos profissionais.  
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Sobre esses impactos compostos, pode-se 
considerar: 

 
I. São também chamados de impactos sinérgicos. 
II. São raros e difíceis de serem notados. 
III. Podem resultar na neutralização dos impactos 

previstos. 
IV. Podem potencializar ou magnificar os impactos 

previstos. 
V. Não são reconhecidos ou valorizados pelos 

órgãos ambientais.  
 

Estão CORRETAS:  
 
A) Apenas as assertivas I, II e IV. 
B) Apenas as assertivas II, III e V. 
C) Apenas as assertivas I, IV, e V. 
D) Apenas as assertivas I, III e IV. 
E) Apenas as assertivas I, II e III. 

 
23. A Convenção do Clima assinada na RIO92 tem 

provocado reuniões periódicas, nos quatro cantos do 
mundo, sobre as questões climáticas. Uma delas foi 
realizada em Quioto, no Japão, e se tornou famosa 
porque viabilizou algumas linhas de recursos 
financeiros entre os países signatários daquela 
Convenção. Sobre esse assunto, pode-se dizer que: 

 
I. Países ricos têm propiciado recursos para que 

nações pobres consigam se preparar para o 
aquecimento global. 

II. Somente os países industrializados geram gases 
de efeito estufa - GEE, que devem ser 
sequestrados pelos países pobres mediante 
pagamento pelos serviços ambientais. 

III. Os recursos dos créditos de carbono poderão ser 
obtidos por projetos que provarem estar 
prevenindo emissões de GEE. 

IV. O gás mais comum é o dióxido de carbono, que é 
emitido em toda queima, mas o mais perigoso é o 
metano, que pode causar 20 vezes mais danos 
ambientais que o CO2. 

V. O Brasil é um dos países que têm recebido um 
fluxo contínuo de recursos dos créditos de 
carbono, porque executa políticas ambientais 
arrojadas, como se reconhece em todo o mundo. 

 
São CORRETAS: 
 
A) Apenas as assertivas I, II e V. 
B) Apenas as assertivas II, III e IV. 
C) D  Apenas as assertivas I, III e V. 
D) Todas as assertivas. 
E) Apenas as assertivas III e IV. 

 
 
24. O Desenvolvimento Sustentável precisa propor e 

direcionar o crescimento econômico das 
organizações, enfatizando e promovendo objetivos 
que priorizem a manutenção de quê? 

I. Da qualidade do ar, da água e do solo. 
II. Da reciclagem. 
III. Dos recursos naturais. 
IV. Da produtividade. 
V. Da biodiversidade 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A) I, II, III   
B) II, III, IV, V 
C) I, II, III,V 
D) I, II, IV, V    
E) Nenhuma. 

 
 

25. A respeito de Planejamento Estratégico, pode-se 
AFIRMAR que: 

 
A) Envolve a empresa como um todo, abrangendo 

todos os recursos e áreas de atividade. 
B) É projetado para o curto e médio prazo. 
C) É definido no nível operacional, por tarefa ou 

atividade. 
D) É definido no nível intermediário, em cada setor 

da empresa. 
E) Possui conteúdo detalhado, específico e 

analítico. 
 
 
26. Em referência a bens públicos, semipúblicos e 

privados: 
 

I. São públicos os bens de domínio nacional 
pertencentes às pessoas jurídicas de direito 
público interno (enquadrando-se entre estas as 
empresas públicas e sociedades de economia, 
embora sejam pessoas jurídicas de direito 
privado). 

II. Afetação consiste em conferir ao bem público 
uma destinação. Desafetação consiste em retirar 
do bem aquela destinação anteriormente 
conferida a ele. 

III. Bens semipúblicos podem ser produzidos tanto 
pelo setor privado como pelo setor público. Os 
exemplos mais comumente citados são educação 
e saúde. Quando o setor público fornece 
educação de forma gratuita ou a um custo baixo, 
por exemplo, uma externalidade positiva é 
gerada para a sociedade (pois nem todos podem 
pagar o custo da educação fornecida pelo setor 
privado). 

IV. Bens públicos podem ser usados por todos, 
indistintamente, não importando o nível de renda 
ou a condição social.  

 
A) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
B) Todas as assertivas estão corretas.  
C) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
D) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
E) Apenas a assertiva IV está correta. 
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27. O gerenciamento dos resíduos, que leva em 
consideração a análise do ciclo de vida (ACV) do 
produto, é fundamental para a elaboração de um 
planejamento estratégico focado nos princípios de 
redução, reutilização e reciclagem desde a produção 
até o tratamento e disposição final. Nesse contexto, 
cabe aos municípios:  

 
I. Proporcionar a coleta seletiva. 
II. Permitir a entrada da população nos lixões para 

coletar materiais recicláveis. 
III. Promover a triagem dos resíduos. 
IV. Promover estratégias para o reaproveitamento 

dos resíduos. 
V. Promover campanhas de educação ambiental. 
 
A) Apenas as assertivas I, III, IV e V estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I, II, III e V estão corretas. 
C) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
D) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
E) Todas as assertivas alternativas estão corretas. 

 
 
28. A Resolução RDC nº. 342/2002 instituía e aprovava o 

termo de referência para elaboração dos planos de 
gerenciamento de resíduos sólidos a serem 
apresentados a ANVISA para análise e aprovação 
em portos, aeroportos, passagens de fronteiras e 
recintos alfandegados, visando a evitar a propagação 
de doenças e a proteger a saúde da população e o 
meio ambiente. Recentemente, uma nova resolução 
foi publicada, revogando a RDC 342/2002 e alterando 
a Resolução RDC n° 217/01. A resolução vigente, 
que estabelece boas práticas sanitárias no 
gerenciamento de resíduos sólidos em portos, 
aeroportos, passagens de fronteiras e recintos 
alfandegados é:  

 
I. ANVISA RDC 56/08. 
II. ANVISA RDC 306/06. 
III. ANVISA RDC 33/03. 
IV. ANVISA RDC 357/07. 
V. ANVISA RDC 58/08. 
 
A) Apenas a assertiva II está correta. 
B) Apenas a assertiva III está correta 
C) Apenas a assertiva IV está correta. 
D) Apenas a assertiva I está correta. 
E) Apenas a assertiva V está correta. 
 

 
29. Chuvas fortes, granizos, vendavais, secas entre 

outros, são eventos adversos que podem atingir uma 
determinada localidade. Desastre não é o "evento 
adverso" em si, mas a sua influência negativa sobre 
as vulnerabilidades do local atingido. Alguns 
desastres são causados pela ação ou omissão, direta 
ou indireta, do homem. Os desastres associados à 
erosão, quando acontecem, podem ser classificados, 

conforme preconiza a Codificação de Desastres, em 
Ameaças e Riscos da Defesa Civil, como de origens: 

 
I. Naturais e humanos. 
II. Humanos e mistos. 

III. Naturais e mistos. 
IV. Naturais e sociais. 
V. Naturais e tecnológicos. 

 
A) Apenas a assertiva III está correta. 
B) Apenas a assertiva II está correta. 
C) Apenas a assertiva I está correta 
D) Apenas a assertiva IV está correta. 
E) Apenas a assertiva V está correta. 

 
 

30. Os compartimentos ambientais são continuamente 
carregados com compostos orgânicos denominados 
xenobióticos, liberados pelas comunidades urbanas e 
industriais. No século XX, milhares de substâncias 
orgânicas, como bifenilas policloradas (PCBs), 
organoclorados, hidrocarbonetos aromáticos 
polinucleares, dibenzofuranos policlorados e dibenzo-
p-dioxinas, foram produzidos e, em parte liberados no 
ambiente. De acordo com Azevedo e Chasin (2003), 
o aumento da concentração de contaminantes nos 
diferentes níveis tróficos denomina-se: 

 
I. Bioacumulação. 
II. Biomagnificação. 
III. Bioconcentração. 
IV. Biodestilação. 
V. Bioestereficação. 

 
A) Apenas a assertiva III está correta. 
B) Apenas a assertiva I está correta 
C) Apenas a assertiva IV está correta. 
D) Apenas a assertiva II está correta. 
E) Apenas a assertiva V está correta. 

 
 
31. Os riscos podem ser classificados em ocupacionais e 

ambientais. Os riscos ocupacionais se destacam por 
apresentar legislações específicas, devido a diversos 
acidentes que ocorreram em ambientes de trabalho e 
ao crescente número de vítimas. Os riscos no 
ambiente laboral, de acordo com a Portaria n° 3.214 , 
do Ministério do Trabalho do Brasil, de 1978, são 
classificados em Físicos, Químicos, Biológicos, 
Ergonômicos e Acidentes. Essa portaria contém uma 
série de normas regulamentadoras que consolidam a 
legislação trabalhista, relativas à segurança e à 
medicina do trabalho. A classificação dos riscos 
encontra-se na:   

 
I. Norma Regulamentadora n° 33 (NR-33). 
II. Norma Regulamentadora n° 09 (NR-9)  
III. Norma Regulamentadora n° 10 (NR-10). 
IV. Norma Regulamentadora n° 02 (NR-2). 
V. Norma Regulamentadora n° 05 (NR-05). 
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A) Apenas a assertiva III está correta. 
B) Apenas a assertiva I está correta. 
C) Apenas a assertiva IV está correta. 
D) Apenas a assertiva I está correta. 
E) Apenas a assertiva V está correta. 
 

 
32. Com a potenciação do aquecimento global e as 

mudanças climáticas, muitos eventos naturais 
relacionados ao incremento das precipitações 
hídricas tendem a levar os Municípios e Estados a 
declarar “Situação de Emergência (SE)” ou “Estado 
de Calamidade Pública (ECP)”. A declaração de SE 
ou CP se dá legalmente por ato do Poder Executivo, 
que deve emitir um decreto conforme critérios 
definidos pela Secretaria Nacional de Defesa Civil e 
da forma prevista no Artigo 17 do Decreto Federal 
5.376/05.  
Quando se decreta “Estado de Calamidade Pública”, 
isto significa que: 

 
I. O Município tem recursos institucional, 

administrativo ou financeiro para dar atendimento 
às vítimas e recuperar as áreas atingidas. 

II. O Estado possui os recursos institucional, 
administrativo ou financeiro para dar atendimento 
a todas as vítimas e recuperar as áreas atingidas. 

III. O Município não dispõe de recursos suficientes, 
seja institucional, administrativo ou financeiro 
para dar atendimento às vítimas e recuperar as 
áreas atingidas e recorre ao Estado. 

IV. O Estado não dispõe de recursos suficientes, 
seja institucional, administrativo ou financeiro 
para dar atendimento às vítimas e recuperar as 
áreas atingidas e recorre ao Governo Federal. 

V. A recuperação da área atingida é de 
responsabilidade da população, e o poder público 
não precisa dispor de recursos para dar 
atendimento. 

 
A) Apenas a assertiva III está correta. 
B) Apenas a assertiva I está correta. 
C) Apenas a assertiva IV está correta. 
D) Apenas a assertiva V está correta. 
E) Apenas a assertiva I está correta. 
 

 
33. O tema Mudanças Climáticas e suas consequências 

é uma das preocupações das sociedades atuais, 
ocasionando impacto direto na vida das pessoas, nas 
atividades econômicas e no equilíbrio dos recursos 
da biodiversidade. Em relação aos gases de efeito 
estufa (GEE), a preocupação com os processos 
anaeróbios de degradação dos compostos orgânicos 
biodegradáveis nos aterros sanitários está 
diretamente relacionada com a emissão do GEE:  
 
 
 
 

I. Dióxido de carbono (CO2). 
II. Monóxido de carbono (CO). 
III. Metano (CH4). 
IV. Dióxido de Enxofre (SO2). 
V. Ozônio (O3). 
 
A) Apenas a assertiva III está correta. 
B) Apenas a assertiva V está correta. 
C) Apenas a assertiva I está correta 
D) Apenas a assertiva IV está correta. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 
 

 
34. Marca é um nome, símbolo, desenho ou combinação 

destes elementos, que identificam e individualizam 
produtos, linhas de produtos ou empresas na mente 
do consumidor (URDAN;URDAN, 2006, p. 85).  
Identifique se as estratégias para manter e aprimorar 
o patrimônio de marca listadas abaixo são 
VERDADEIRAS  ou FALSAS .  
 
 
Em seguida, marque a alternativa CORRETA: 

 
 

(___) Ao lançar os sabores de laranja e chocolate 
branco, o chocolate BIS utilizou uma estratégia de 
extensão de linha. 
(___) A Unilever utiliza uma estratégia de múltiplas 
marcas quando disponibiliza, no mercado brasileiro, 
as marcas de sabão em pó Omo, Minerva, Ala, 
Brilhante e Surf para atender a diferentes demandas. 
(___) Nas gôndolas do supermercado, encontram-se 
diferentes produtos com a marca Nestlé, tais como: 
iogurtes, biscoito, chocolates, café. Esta estratégia é 
denominada extensão de marca. 
(___) A Parmalat decidiu investir na categoria de 
produtos lácteos em que a companhia conquistara 
excelência no mundo todo. Assim, utilizando uma 
estratégia de extensão de marca, lançou vários itens 
lácteos refrigerados e o leite longa vida em garrafa e 
com sabor de leite fresco. 
(___) Algumas empresas varejistas como Carrefour, 
Pão de Açúcar, Wal Mart, estão investindo na 
estratégia de marcas de fabricante, lançando 
produtos em diferentes categorias com a marca do 
varejista. 

 
A) F, F, V, V, V 
B) V, V, V, V, V 
C) V, V, V, F, F 
D) V, F, V, V, F 
E) F, V, V, V, V 
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35. Dadas as assertivas, abaixo escolha a alternativa 
CORRETA. 

 
I. Na Administração por Objetivos (APO), os 

objetivos são metas quantitativas que devem ser 
definidas para as principais áreas de resultados. 

II. Na Administração por Objetivos (APO), as metas 
devem ser cumpridas sem preocupar-se com 
prazos. 

III. Na Administração por Objetivos (APO), o 
desempenho da equipe é avaliado ao final do 
prazo. 

IV. O feedback não faz parte da Administração por 
Objetivos (APO). 

 
A) Apenas as assertivas I e III são verdadeiras. 
B) Apenas a assertiva II é verdadeira. 
C) Apenas as assertivas I e IV são verdadeiras. 
D) Apenas a assertiva I é verdadeira. 
E) Todas as assertivas são verdadeiras. 

 
 

36. Dadas as assertivas abaixo escolha a alternativa 
CORRETA. 

 
I. Produção por processo contínuo diz respeito ao  

fornecimento virtualmente ininterrupto de um 
único produto ou serviço. 

II. Produção unitária ou em pequenos lotes é o 
fornecimento de produtos e serviços sob 
encomenda, simples ou complexos, de forma 
contínua e ininterrupta. 

III. Em serviços, a produção unitária ou em 
pequenos lotes não se aplica. 

IV. Produção em massa diz respeito ao fornecimento 
de grande número de produtos e serviços 
idênticos, que podem ser simples ou complexos.  

 
A) Apenas as assertivas III e IV são verdadeiras. 
B) Apenas a assertiva III é verdadeira. 
C) Apenas a assertiva I é verdadeira. 
D) Todas as assertivas são verdadeiras. 
E) Apenas as assertivas I e IV são verdadeiras. 

 
 
37. Sobre a Avaliação de Impactos Ambientais, são feitas 

as seguintes afirmações: 
 

I. Considerando o grau de degradação ambiental 
verificado nas cidades brasileiras, a Resolução 
CONAMA 237/97 incluiu o parcelamento do solo 
entre as atividades sujeitas ao licenciamento 
ambiental, pois todo novo processo de 
urbanização significa um risco ambiental. 

II. O Estatuto das Cidades contribuiu para a 
centralização no CONAMA e IBAMA dos critérios 
institucionais que determinam quais atividades e 
projetos devem ser submetidos a Avaliações ou 
Estudos de Impactos Ambientais. 

III. A Avaliação de Impacto é um termo genérico e 
internacionalmente abrangente, podendo 
envolver o desenvolvimento de projetos de 
sustentabilidade, avaliação de riscos, avaliação 
ambiental estratégica, avaliação de impacto 
social, demográfico e econômico entre outros. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Somente as afirmações I e II estão corretas. 
B) Somente as afirmações II e III estão corretas. 
C) Todas as afirmações estão corretas. 
D) Somente as afirmações I e III estão corretas. 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 

 
 
38. Em um conjunto composto por valores não negativos 

e não todos iguais, é CORRETO afirmar que: 
 

A) A média aritmética é maior que a média 
geométrica, e esta, maior que a média 
harmônica. 

B) A média aritmética terá sempre o maior valor, 
enquanto que a média geométrica terá sempre o 
menor valor. A média harmônica poderá ser igual 
à média aritmética ou igual à média geométrica. 

C) Para conhecer o valor da média harmônica ou da 
média geométrica, é necessário conhecer de 
antemão o valor da média aritmética. 

D) Sem conhecer os valores dos elementos do 
conjunto é impossível saber qual das médias é 
superior às demais. 

E) A média geométrica é superior à média 
aritmética, e esta, superior à média harmônica. 

 
 
39. Geraldo, pretendendo viajar durante 12 meses, 

resolve fazer 12 depósitos iguais no valor de R$ 
30.000,00 para que sua amada Marisol possa fazer 
12 retiradas iguais durante a sua viagem. (Considerar 
capitalização composta.) 

 
A) Considerando que a instituição financeira paga 

12% ao ano, Marisol fará retiradas de R$ 
33.600,00. 

B) Considerando que a instituição financeira paga 
10 % ao ano, Marisol fará retiradas de R$ 
33.600,00. 

C) Considerando que a instituição financeira paga 
12% ao ano, Marisol fará retiradas de R$ 
34.000,00. 

D) Considerando que a instituição financeira paga 
10% ao ano, Marisol fará retiradas de R$ 
34.000,00. 

E) Considerando que a instituição financeira paga 
9% ao ano, Marisol fará retiradas de R$ 
34.600,00. 
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40. Edson e Maurício, diretores de uma grande empresa, 
resolvem não tirar férias em janeiro, para juntos 
aplicarem R$ 400.000,00, ou seja, R$ 200.000,00 
cada um (por período de dois meses). Um mês após 
a aplicação, Maurício, por necessitar de dinheiro para 
a festa de formatura de sua filha, vende sua parte 
para o Edson por R$ 210.000,00. Considerando que 
a taxa de mercado era de 10% ao mês, podemos 
AFIRMAR que:  
(Considerar capitalização composta.) 

 
A) Edson aceitou, pois a taxa que estaria recebendo 

seria superior a 11,5% ao mês. 
B) Edson aceitou, por ser amigo de Maurício, uma 

vez que a taxa que estaria recebendo seria 
inferior a 9,5% ao mês. 

C) Edson aceitou, pois a taxa que estaria recebendo 
seria exatamente 11,5% ao mês. 

D) Edson aceitou, mas a taxa que estaria recebendo 
seria exatamente 9,5% ao mês. 

E) Edson aceitou, pois a taxa que estaria recebendo 
seria exatamente 11% ao mês. 
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RREEDDAAÇÇÃÃOO  

Leia, a seguir, o ponto de vista de Antonio Delfim Netto sobre o Brasil, principalmente em relação ao potencial 
energético e alimentar: 

 
SOLIDARIEDADE 

 
Se há um país responsável pela preservação de condições básicas de alguma vida saudável em nosso 

planeta este país é o Brasil. Não obstante, continuamos a ser o alvo preferencial de críticas de um grande número 
de organismos supranacionais exatamente quanto aos métodos que utilizamos na exploração dos recursos 
naturais. Uma das mais recentes, totalmente precipitada e sem nenhuma demonstração empírica, foi a de que "a 
expansão do plantio de cana é responsável pelo desmatamento do cerrado brasileiro".  

Trata-se de rematada tolice, pois é sabido que a cana-de-açúcar se expande em áreas do cerrado que já 
eram exploradas por outras atividades, como a pecuária. O Brasil construiu a matriz energética mais limpa do 
planeta Terra e hoje utiliza 40% de energia renovável. Os demais países usam 10% razoavelmente limpos, e 90% 
sujam. Continuamos investindo na ampliação da oferta da hidroenergia e somos dos mais eficientes do mundo na 
substituição por energia que gera menos emissões de CO2 e, portanto, produz menor efeito sobre o aquecimento 
global.  
             Nem por isso deixamos de expandir a produção de alimentos, que está ajudando a aliviar a fome no mundo 
e garante a autonomia alimentar de nosso povo. Nos últimos cinco anos, aumentamos o volume físico das 
exportações de milho (180%), soja (70%), carne bovina (300%), carne de frango (200%) e produtos suínos (300%). 
E a produção de açúcar aumentou, ao mesmo tempo em que crescia a oferta do etanol.  
             O Brasil tem grande disponibilidade de terra, de mão-de-obra que se aperfeiçoa visivelmente e de 
tecnologia desenvolvida principalmente nos últimos 30 anos, desde a criação da Embrapa. Desenvolvida em nosso 
solo, com base nas condições do cerrado brasileiro, essa tecnologia dominou a agricultura tropical. O cerrado, que 
era "uma coisa inservível", transformou-se, por obra e graça das pesquisas da Embrapa, no maior ativo brasileiro e 
num grande acervo da humanidade. 
              Não avançamos muito apenas no uso da tecnologia para a solução dos nossos problemas vitais de 
energia e de alimentação. O Brasil vai além quando coloca à disposição de países mais pobres, na África e na 
Ásia, os resultados das pesquisas que possibilitaram a produção econômica de alimentos nas terras antes 
inóspitas dos cerrados. E, ainda, a tecnologia de desenvolvimento do etanol. Sem cobrança de royalties. É uma 
ação solidária importante, que nos diferencia do resto do mundo, onde nações desenvolvidas cobram fortunas para 
ceder um frasco de remédio que poderia evitar a mortandade pelo HIV nos países pobres. 

Folha de S. Paulo – Opinião – 07 out. 2009. 
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