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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de 
preenchimento do Cartão de Respostas. 

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não 
retornar, será eliminado. 

3 -	 Os	3	(três)	últimos	candidatos	a	terminar	a	prova	deverão	permanecer	na	sala	
até	que	todos	tenham	finalizado	suas	provas	e	somente	poderão	sair	juntos	
do	recinto,	após	aposição	em	ata	de	suas	respectivas	assinaturas.	

4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas Objetivas) 
e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos).  A imagem do seu Cartão 
de Respostas	será	disponibilizada	na	página	do	concurso	em	http://concursos.
biorio.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1 -	 Confira	 atentamente	 se	 este	 Caderno	 de	 Questões	 (Provas),	 que	 contém	
50 (cinquenta) questões objetivas, está completo.

2 -	 Cada	 questão	 da	 Prova	 Objetiva	 conterá	 5 (cinco) opções e somente uma 
correta.

3 -	 Confira	 se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão 
de respostas,	 estão	 corretos.	 Se	 notar	 qualquer	 divergência,	 notifique	
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, 
você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.

4 -	Confira	atentamente	se	o	cargo e o número do caderno que estão no caderno 
de	 questões	 é	 o	mesmo	 do	 que	 consta	 em	 seu cartão de respostas e na 
etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde foi designado para 
sentar.	Se	notar	qualquer	divergência,	notifique	imediatamente	ao	Fiscal	de	
Sala ou ao Chefe de Local.

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, 
dobrado nem manchado.

6 -	 Se	você	marcar	mais	de	uma	alternativa,	sua	resposta	será	considerada	errada	
mesmo	que	uma	das	alternativas	indicadas	seja	a	correta.

7 -	 O	fiscal	de	sala	não	poderá	prestar	qualquer	esclarecimento	sobre	o	conteúdo	
da prova.  Caso discorde de qualquer questão o candidato deverá entrar com 
recurso	administrativo	contra	as	questões	na	data	prevista	no	cronograma.

AGENDA 

l 23/01 (tarde) e 24/01/2016 (Manhã 
e	Tarde),	Provas	Objetivas.	

l 25/01/2016, Divulgação dos Exemplares 
dos	Cadernos	de	Questões	(Provas)	das	
Provas	Objetivas.

l 25/01/2016, Divulgação dos Gabaritos 
Preliminares	das	Provas	Objetivas.

l 27/01/2016,	 Disponibilização	 das	
Imagens	dos	Cartões	Respostas	das	
Provas	Objetivas.

l 28/01 e 29/01/2016, Interposição 
de	Recursos	contra	as	questões	das	
Provas	Objetivas.

l 28/01 e 29/01/2016, Interposição 
de	Recursos	contra	as	questões	das	
Provas	Discursivas.

l 16/02/2016, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos	das	Provas	Objetivas.

l 16/02/2016, Relação Final de Notas 
das	Provas	Objetivas.

l 23/02/2016, Relação Final de Notas 
das	Provas	Objetivas.

l 24/02 e 25/02/2016, Interposição de 
Recursos	contra	as	Notas	Preliminares	
das	Provas	Discursivas.

l 20/02 e/ou 21/02/2016,	Prova	Prática.
l 24/02 e 25/02/2016, Interposição de 

Recursos	contra	as	Notas	Preliminares	
das	Provas	Discursivas.

l 23/02 e 24/02/2016, Interposição de 
Recursos	contra	as	Notas	Preliminares	
das	Provas	Práticas.

l 03/03/2016, Resultado Final.

CADERNO: 1CÓDIGO: AFA32

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 
AMBIENTAL

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

INFORMAÇÕES: 

l Tel: (21) 3525-2480 das 09 às 18h
l Internet:	http://concursos.biorio.org.br	
l E-mail:	mangaratiba2015@biorio.org.br

www.pciconcursos.com.brwww.pciconcursos.com.br
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LÍNGUA PORTUGUESA
Observe	 a	 charge	 a	 seguir;	 as	 três	 próximas	 questões	 se	
referem	a	ela:

QUESTÃO 1
O	tema	principalmente	abordado	na	charge	é	a	crítica:

(A)	 à	atuação	da	Polícia	Federal.
(B) ao recesso do Congresso Nacional.
(C) à hipocrisia religiosa.
(D)	 à	corrupção	dos	políticos.
(E) à falta de dedicação aos eleitores.

QUESTÃO 2
Sobre	 a	 frase	 central	 da	 charge,	 a	 seguinte	 afirmação	 é	
INADEQUADA:

(A) segue uma estrutura de discurso religioso.
(B) dirige-se diretamente a Deus.
(C) representa o arrependimento do grupo.
(D)	 mostra	preocupação	da	classe	política.
(E) indica um desejo de todos.

QUESTÃO 3
O	estandarte	pendurado	na	parede	alude:

(A) à aproximação do Carnaval.
(B)	 à	presença	do	erotismo	no	Reveillon.
(C)	 à	grande	quantidade	de	dinheiro	gasto	inutilmente.
(D)	 ao	tema	predominante	na	política	brasileira.
(E) a um episódio famoso de corrupção.

QUESTÃO 4
Uma	frase	de	Mark	Twain	diz	o	seguinte:	“A	sorte	bate	em	cada	
porta	uma	vez	na	vida,	mas,	em	muitos	casos,	a	pessoa	está	se	
divertindo	por	aí	e	não	a	ouve”.	Sobre	a	linguagem	da	frase,	a	
afirmativa	adequada	é:

(A)	 a	expressão	“por	aí”	pertence	à	linguagem	coloquial.
(B)	 o	 trecho	 “a	 sorte	 bate	 em	 cada	 porta”	 exemplifica	 uma	

metáfora.

(C)	 o	vocábulo	“uma”	é	exemplo	de	artigo	indefinido.
(D)	 em	“não	a	ouve”,	o	termo	“a”	se	refere	à	porta.
(E)	 a	 vírgula	 antes	 da	 conjunção	 “mas”	 está	 erradamente	

empregada.

QUESTÃO 5
Na	frase	de	Mark	Twain,	“a	pessoa	que	está	se	divertindo	por	
aí”	representa:

(A) o jovem irresponsável.
(B) a pessoa desatenta.
(C)	 o	pecador	contumaz.
(D) o cidadão desleixado.
(E)	 a	vítima	casual.

QUESTÃO 6
A	frase	abaixo	em	que	o	termo	sublinhado	exemplifica	um	caso	
de	uso	obrigatório	do	artigo	definido	é:

(A)	 “Aqueles	para	quem	a	roupa	é	a	parte	mais	importante	da	
pessoa acabam, geralmente, por valer tanto quanto a sua 
roupa”.	(Hazlitt)

(B)	 “Antes	ser	um	oportunista	e	boiar	do	que	afundar	com	meus	
princípios em volta do	meu	pescoço”.	(Stanley	Baldwin)

(C)	 “Eis	aqui	um	teste	para	verificar	se	a sua missão na Terra 
está	cumprida:	se	você	está	vivo,	não	está”.	(Richard	Bach)

(D)	 “A	consciência	das	nossas	forças	as	aumentam”.	(Marquês	
de Vauvernagues)

(E)	 “Há	 anos	 não	 se	 altera	 a	 ordem	 dos	 dias	 da	 semana”.	
(Nouailles)

QUESTÃO 7
Na	frase	“Uma	vez	que	somos	destinados	a	viver	nossas	vidas	
na prisão de nossas mentes, nosso dever é mobiliá-las	bem”.	
(Peter	Ustinov),	o	termo	sublinhado	se	refere	a:

(A) nossas vidas.
(B) prisão.
(C) nossas mentes.
(D) dever.
(E) viver nossas vidas.

QUESTÃO 8
A frase em que a palavra coisa, independentemente das demais 
alterações,	foi	substituída	de	forma	inadequada	é:

(A)	 “Eu	não	posso	dizer	se	livros	me	trazem	mais	perto	das	coisas 
ou	me	distanciam	delas”.	(Edward	Dahlberg)	/	realidade.

(B)	 “As	coisas mais belas são as que a loucura sopra e que a 
razão	escreve”.	(André	Gide)	/	pensamentos.

(C)	 “Ensinar	como	viver	com	incerteza,	mas	sem	ser	paralisado	
pela	 hesitação,	 é	 talvez	 a	 principal	 coisa	 que	 a	 filosofia	
pode	fazer”.	(Bertrand	Russell)	/	teoria.

(D)	 “Sempre	 tente	 fazer	 as coisas	 em	 ordem	 cronológica”.	
(anônimo)	/	ações.

(E)	 “Artista	é	alguém	que	produz	coisas que as pessoas não 
precisam	ter”.	(Andy	Warhol)	/	obras.
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QUESTÃO 9
A	 frase	 cujo	 valor	 semântico	 do	 conector	 sublinhado	 está	
corretamente	indicado	é:

(A)	 “O	homem	está	pronto	para	morrer	por	uma	ideia	desde 
que	 a	 ideia	 não	 esteja	 bastante	 clara	 para	 ele”.	 (Paul	
Eldridge)	/	condição.

(B)	 “Realidade	 é	 apenas	 uma	 ilusão,	 ainda que muito 
persistente”.	(Einstein)	/	adversidade.

(C)	 “Uma	vez	que	somos	destinados	a	viver	nossas	vidas	na	
prisão	de	nossas	mentes,	nosso	dever	é	mobiliá-las	bem”.	
(Peter	Ustinov)	/	tempo.

(D)	 “Amanhã	pode	chover,	assim	eu	seguirei	o	sol”.	(Beatles)	/	
modo.

(E)	 “Algumas	pessoas	 fazem	planos	 tão	 completos	para	dias	
chuvosos, que	não	aproveitam	o	dia	ensolarado	de	hoje”.	
(William	Feather)	/	causa.

QUESTÃO 10
Na	 frase	 “A	 felicidade	 é	 um	 agora	 sem	 nenhuma	 pressa.”	
(Adriana Falcão) a palavra destacada é um exemplo de 
derivação imprópria ou conversão, pois mudou sua classe de 
palavra:

(A)	 de	adjetivo	para	substantivo.
(B)	 de	substantivo	para	advérbio.
(C)	 de	substantivo	para	adjetivo.
(D)	 de	advérbio	para	substantivo.
(E)	 de	advérbio	para	adjetivo.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11
Observe	a	 sequência:	542,	533,	523,	512,	500,	 ...	O	próximo	
termo	é:

(A) 486
(B) 487
(C) 488
(D) 489
(E) 490

QUESTÃO 12
Carlota	 diz	 a	 você:	 ”Joaquina	 só	 fala	 a	 verdade”;	 Joaquina	
imediatamente	diz:	“Isso	é	mentira!”.	Você	então	conclui	que:

(A) o que Carlota disse pode ser verdade.
(B) o que Carlota disse é verdade.
(C)	 o	que	Joaquina	disse	é	verdade.
(D)	 Joaquina	e	Carlota	mentiram.
(E)	 Joaquina	e	Carlota	disseram	a	verdade.

QUESTÃO 13
A	negação	de	“Orlando	fala	alemão	ou	holandês”	é:

(A) Orlando não fala alemão.
(B) pode ser que Orlando fale alemão e não fale holandês.
(C) pode ser que Orlando fale holandês e não fale alemão.
(D) Orlando não fala alemão nem holandês.
(E) Orlando fala alemão e holandês.

QUESTÃO 14
No quadro a seguir, em cada linha, o número exibido na 
terceira	coluna	foi	obtido	a	partir	dos	da	primeira	e	segunda	
linhas usando-se uma mesma regra. 

3 5 64
9 1 100
2 2 16
4 ? 121

Se a mesma regra foi usada na quarta linha, então a interrogação 
substitui	o	seguinte	número:

(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8
(E) 9

QUESTÃO 15
As	idades	de	quatro	amigos	são	tais	que	o	último	a	nascer	tem	
22 anos, e o primeiro a nascer, 25. Assim, a soma das idades 
dos	quatro	pode	ser	igual	a:

(A) 94, apenas.
(B) 93 e 94, apenas.
(C) 91 e 92, apenas.
(D) 91, 92 e 94, apenas.
(E) 91, 92, 93 e 94.

QUESTÃO 16
Se NÃO é verdade que, naquele clube, todo sócio é casado, 
então:

(A) ao menos um sócio não é casado.
(B) todos os sócios não são casados.
(C) nenhum sócio é casado.
(D) todos os sócios são solteiros.
(E) alguns sócios são casados.
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QUESTÃO 17
Uma	 “capicua”	 é	 um	número	 que	 lido	 de	 trás	 para	 frente	 é	
igual	 ao	número	original.	 Por	 exemplo,	 131,	 444	e	2552	 são	
“capicuas”,	2342	não	é.	 	A	quantidade	de	 “capicuas”	de	 três	
algarismos que podem ser formadas usando-se apenas os 
algarismos	6,	7	e	8	é	igual	a:

(A) 6
(B) 8
(C) 9
(D) 16
(E) 20

QUESTÃO 18
Manuela começou uma coleção de estampas há seis meses, 
com apenas uma estampa. No mês seguinte, ela incorporou 
mais uma estampa, no mês seguinte, mais duas, e assim por 
diante, ou seja, ela tem dobrado o tamanho de sua coleção 
a	cada	mês.	Este	mês	ela	 já	dobrou	sua	coleção.	Para	dobrar	
o tamanho da coleção no mês que vem, Manuela terá de 
conseguir	a	seguinte	quantidade	de	novas	estampas:

(A) 8
(B) 16
(C) 32
(D) 64
(E) 128

QUESTÃO 19
Sempre que vai à quadra da escola de samba, Miguel 
toma água de coco. Ontem Miguel não foi à quadra. Nesse 
caso, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou 
verdadeiras	(V):

 Miguel não tomou água de coco ontem.
	 Pode	ser	que	Miguel	tenha	tomado	água	de	coco	ontem.
 Miguel tomou água de coco ontem.

As	afirmativas	são	respectivamente:

(A) V, F e F.
(B) F, V e F.
(C) F, V e V.
(D) V, F e V.
(E) V, V e V.

QUESTÃO 20
Marcelino	 tem	 o	 dobro	 da	 idade	 de	 Juscelino.	 A	 soma	 das	
idades	de	Marcelino	e	Juscelino	pode	então	ser	igual	a:

(A) 134
(B) 123
(C) 97
(D) 88
(E) 67

LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO

QUESTÃO 21
Avalie	se,	de	acordo	com	a	Lei	05/91,	são	formas	de	provimento	
em	cargo	público,	entre	outras:

I. nomeação
II. promoção
III. readaptação
IV. reversão
V. aproveitamento

Estão	corretas	as	formas:

(A) I e II, apenas.
(B) II, IV e V, apenas.
(C) III e V, apenas.
(D) I, II, III e V, apenas.
(E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 22
A	vacância	do	cargo	público	NÃO	decorre	de:	

(A) exoneração.
(B) demissão.
(C) promoção.
(D) posse em outro cargo acumulável.
(E) falecimento.

QUESTÃO 23
São de competência do Município, entre outras, as seguintes 
ações,	EXCETO:	

(A)	 instituir	e	arrecadar	os	tributos	municipais,	bem	como	aplicar	
suas	 rendas,	 sem	 prejuízo	 da	 obrigatoriedade	 de	 prestar	
contas	e	publicar	balancete	nos	prazos	fixados	em	lei.

(B)	 fixar,	fiscalizar	e	cobrar	tarifas	ou	preços	públicos.
(C)	 criar,	organizar	e	suprimir	distritos,	observada	a	legislação	

estadual.
(D)	 instituir	o	quadro,	os	planos	de	carreira	e	regime	jurídico	

único dos servidores públicos.
(E)	 organizar	 e	 prestar,	 diretamente	 ou	 sob	 o	 regime	 de	

concessão ou permissão, os serviços públicos locais, 
exceto	o	de	transporte	coletivo,	que	é	da	esfera	estadual.

QUESTÃO 24
Avalie se a administração pública direta, indireta ou fundacional 
do	Município	obedece	aos	princípios	de:

I. legalidade
II. impessoalidade
III. moralidade
IV. publicidade

Estão	corretos:

(A) I, II, III e IV.
(B) I, II e III, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) III e IV, apenas.
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QUESTÃO 25
De acordo com o Art. 107 da Lei Orgânica do Município de 
Mangaratiba,	 são	 atos	 administrativos	 de	 competência	 do	
Prefeito	 que	 devem	 ser	 expedidos	 na	 forma	 de	 decreto,	
numerado em ordem cronológica, em sequência ininterrupta, 
os	seguintes	casos,	entre	outros,	EXCETO:

(A) regulamentação de lei.
(B) provimento e vacância de cargos públicos.
(C) regulamentação interna dos órgãos que forem criados na 

administração municipal.
(D) abertura de créditos especiais e suplementares, até o limite 

autorizado	por	lei,	assim	como	de	créditos	extraordinários.
(E)	 declaração	 de	 utilidade	 ou	 necessidade	 pública,	 ou	

interesse	 social,	 para	 fins	 de	 desapropriação	 ou	 de	
instituição	de	servidão	administrativa.	

HISTÓRIA ECONÔMICA E SOCIAL DE 
MANGARATIBA

QUESTÃO 26
“Quando os portugueses chegaram ao litoral de Mangaratiba, 
no dia 06 de janeiro de ____, registrando a ilha de Marambaia 
e todo o território de Mangaratiba terras de____, o povo ____ 
vivia na região litorânea (de Ubatuba até Cabo Frio), dividido 
em várias aldeias.”

As	 lacunas	ficam	corretamente	preenchidas	 respectivamente	
por:

(A)	 1488	/	Angra	dos	Reis	/	tupinambá.
(B)	 1502	/	Angra	dos	Reis	/	tupinambá.
(C)	 1488	/	Paraty	/	guarani.
(D)	 1502	/	Paraty	/	guarani.
(E)	 1546	/	Paraty	/	tamoio.

QUESTÃO 27
“A colonização de todo o território brasileiro começou em 
____, com o estabelecimento do sistema de capitanias ____. 
Mangaratiba fazia parte da capitania de São Vicente”.

As	lacunas	ficam	corretamente	preenchidas	por:

(A)	 1506	/	inventárias.
(B)	 1506	/	notárias.
(C)	 1506	/	prioritárias.
(D)	 1534	/	destinatárias.
(E)	 1534	/	hereditárias.

QUESTÃO 28
“A vida de Mangaratiba passou a sofrer fortes transformações 
em meado do século ____, devido à descoberta ___ em ____, 
ao comando político do marquês de Pombal, em Portugal, e ao 
governo do marquês de Lavradio no Rio de Janeiro”.

As	lacunas	ficam	corretamente	preenchidas	por:

(A)	 XVIII	/	do	ouro	/	Minas	Gerais.
(B)	 XVIII	/	do	minério	de	ferro	/	Minas	Gerais.
(C)	 XIX	/	do	ouro	/	São	Paulo.
(D)	 XIX	/	da	prata	/	São	Paulo.
(E)	 XIX	/	do	minério	de	ferro	/	São	Paulo.

QUESTÃO 29
“O desenvolvimento da região serrana de Mangaratiba está 
ligado à história de ocupação das terras da antiga cidade 
de São João Marcos que teve seu processo de povoamento 
originado pela necessidade de se abrir uma estrada ligando o 
Rio de Janeiro a São Paulo para evitar o risco do transporte do 
ouro pelo mar, de Paraty ao Rio de Janeiro, devido à presença 
de piratas. Esse caminho ficou denominado como “Caminho 
Novo” e, mais tarde, transformou-se na “Estrada Real de Santa 
Cruz”. (adap.)

O	texto	refere-se	a	episódios	ocorridos	por	volta	de:

(A) 1650
(B) 1690
(C) 1730
(D) 1830
(E) 1890

QUESTÃO 30
Avalie	se	as	seguintes	atividades	são	importantes	atualmente	
para	a	economia	de	Mangaratiba:

I. produção de xisto betuminoso.
II. pesca.
III. turismo.
IV. escoamento da produção de minério de ferro.
V. produção de soja.

Estão	corretos	os	itens:

(A) I e II, apenas.
(B) III, IV e V, apenas.
(C) I, II e V, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III, IV e V.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31
Avalie	 se	 são	 princípios	 constitucionais	 da	 Administração	
Pública:

I. legalidade.
II. impessoalidade.
III. publicidade.
IV.	 eficiência.
V. moralidade.

Estão	corretos:

(A) I, II, III, IV e V.
(B) I, III e V, apenas.
(C) II, IV e V, apenas.
(D) I, II, III e IV, apenas.
(E) II, III,  IV e V, apenas.

QUESTÃO 32
“A organização político-administrativa da República Federativa 
do Brasil compreende _____, todos autônomos, nos termos 
desta Constituição”.	(Art.	18,	Constituição	Federal)

A	lacuna	fica	corretamente	preenchida	por:

(A)	 a	União	e	os	Estados.
(B)	 a	União,	os	Estados	e	os	Territórios.
(C)	 a	União,	os	Estados	e	os	Municípios.
(D)	 a	União,	os	Estados,	o	Distrito	Federal	e	os	Municípios.
(E)	 a	União,	os	Estados,	o	Distrito	Federal,	os	Territórios,	 	as	

possessões	além-mar	e	os	Municípios.

QUESTÃO 33
Em	 relação	 à	 Administração	 Pública	 Direta,	 avalie	 se	 as	
afirmativas	a	seguir	são	falsas	(F)	ou	verdadeiras	(V):

I.	 É	também	chamada	de	Administração	Pública	Centralizada.
II. Existe em todos os níveis de todas as esferas de governo 

e	 no	 Poder	 Executivo,	 mas	 não	 no	 Legislativo,	 nem	 no	
Judiciário.

III. Atua diretamente por meio de seus Órgãos, que possuem 
personalidade	jurídica	própria	e	são,	portanto,	capazes	de	
contrair	obrigações	por	si	próprios.

As	afirmativas	são	respectivamente:

(A) V, V e V.
(B) F, F e F.
(C) V, F e V.
(D) F, V e F.
(E) F, F e V.

QUESTÃO 34
Em relação aos poderes e deveres do administrador 
público, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou 
verdadeiras	(V):

 O poder-dever de agir é o poder conferido à Administração 
para	o	atendimento	do	fim	público,	um	dever	de	agir.	

 Os poderes e deveres do administrador público são os 
expressos	em	lei,	os	impostos	pela	moral	administrativa	e	
os	exigidos	pelo	interesse	da	coletividade.

	 Cada	 agente	 administrativo	 é	 investido	 da	 necessária	
parcela de poder público para o desempenho de suas 
atribuições.	 Esse	 poder	 deve	 ser	 usado	 normalmente,	
como atributo do cargo ou da função, e como privilégio da 
pessoa que o exerce.

As	afirmativas	são	respectivamente:

(A) V, V e V.
(B) V, V e F.
(C) V, F e V.
(D) F, V e F.
(E) F, F e V.

QUESTÃO 35
“É o Poder que tem a Administração Pública de praticar certos 
atos “sem qualquer margem de liberdade”. A lei encarrega-se de 
prescrever, com detalhes, se, quando e como a Administração 
deve agir, determinando os elementos e requisitos necessários.”

Essa	é	uma	definição	possível	de	Poder:

(A) Vinculado.
(B) Discricionário.
(C)	 Hierárquico.
(D) Disciplinar.
(E)	 de	Polícia.

QUESTÃO 36
“Considera-se poder de polícia atividade da administração 
pública que, _____ direito, interesse ou liberdade, regula a 
prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse 
____ concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício 
de atividades econômicas dependentes de concessão ou 
autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao 
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.”
(Art.	78,	Lei	5.172/66)		

As	lacunas	ficam	corretamente	preenchidas	por:

(A)	 desregulando	/	público.
(B)	 libertando	/	privado.
(C)	 limitando	ou	disciplinando	/	público.
(D)	 libertando	/	público.
(E)	 limitando	ou	disciplinando	/	privado.
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QUESTÃO 37
Em	 relação	 às	 espécies	 de	 atos	 administrativos	 na	 esfera	
pública,	 avalie	 se	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 são	 falsas	 (F)	 ou	
verdadeiras	(V):

	 Atos	normativos	são	os	que	emanam	atos	gerais	e	abstratos	
visando a correta aplicação da lei.

 Atos ordinatórios são os que visam a disciplinar o 
funcionamento da Administração e a conduta de seus 
agentes.

	 Atos	negociais	são	os	que	fazem	a	declaração	de	vontade	
da	Administração	coincidir	com	os	interesses	do	particular.

As	afirmativas	são	respectivamente:

(A) V, V e V.
(B) V, V e F.
(C) V, F e V.
(D) F, V e F.
(E) F, F e V.

QUESTÃO 38
Atestados	e	certidões	são	exemplos	de	atos:

(A)	 normativos.
(B) ordinários.
(C) negociais.
(D)	 enunciativos.
(E)	 punitivos.

QUESTÃO 39
Avalie	 se,	 de	 acordo	 com	 a	 Lei	 n°	 325/01	 -	 Código	 de	Meio	
Ambiente	 do	 Município	 de	 Mangaratiba,	 são	 sujeitas	 ao	
Licenciamento	 Ambiental	 Municipal	 as	 seguintes	 atividades,	
entre	outras:	

I. extração e tratamento de minerais, inclusive areia, saibro e 
pedras.

II.	 atividades	 Industriais	 em	 geral,	 inclusive	 de	 vestuário	 e	
produtos alimentares.

III. obras civis, inclusive construção de rodovias, ferrovias, 
cais,	barragens,	canais	para	macro	drenagem,	 retificação	
de curso de água, e captação de água.

IV.	 empreendimentos	turísticos,	inclusive	complexos	de	lazer,	
parques	temáticos,	autódromos,	hotéis,	resorts,	campings	
e outros.

São	de	fato	sujeitos	ao	Licenciamento	Ambiental	Municipal:

(A) I e III, apenas.
(B) II e IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) I, II, III e IV.
(E) II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 40
“Toda atividade de elevado potencial poluidor ou degradador, 
a critério do órgão ambiental competente, deverá sofrer 
_____ periódicas, às expensas e responsabilidade do ____.” 
(Art.	55,	Lei	n°	325/01)

As	 lacunas	ficam	corretamente	preenchidas	 respectivamente	
por:

(A)	 penalidades	/	empreendedor.
(B)	 penalidades	/	poder	público	municipal.
(C)	 auditorias	ambientais	/	empreendedor.
(D)	 auditorias	ambientais	/	CONAMA.
(E)	 auditorias	ambientais	/	poder	público	municipal.

QUESTÃO 41
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações.” (Art. 225, CF)

Avalie	se,	para	assegurar	a	efetividade	desse	direito,	incumbe	
ao	Poder	Público,	entre	outras,	as	seguintes	ações:

I. preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.

II. preservar a diversidade e a integridade do patrimônio 
genético	 do	 País	 e	 fiscalizar	 as	 entidades	 dedicadas	 à	
pesquisa	e	manipulação	de	material	genético.

III.	 definir,	 em	 todas	 as	 unidades	 da	 Federação,	 espaços	
territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos,	 sendo	 a	 alteração	 e	 a	 supressão	 permitidas	
somente	 através	 de	 lei,	 vedada	 qualquer	 utilização	 que	
comprometa	a	 integridade	dos	atributos	que	 justifiquem	
sua proteção.

IV.	 proteger	 a	 fauna	 e	 a	 flora,	 vedadas,	 na	 forma	 da	 lei,	 as	
práticas	 que	 coloquem	 em	 risco	 sua	 função	 ecológica,	
provoquem	 a	 extinção	 de	 espécies	 ou	 submetam	 os	
animais a crueldade.

Estão	corretas:

(A) I e II, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 42
A	 Política	 Nacional	 do	 Meio	 Ambiente	 (PNMA)	 visa,	 entre	
outras,	às	seguintes	ações,	EXCETO:

(A)	 à	desincompatibilização	do	desenvolvimento	econômico-
social com a preservação da qualidade do meio ambiente 
e do equilíbrio ecológico.

(B)	 à	 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.

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

(D) ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais 
orientadas para o uso racional de recursos ambientais.

(E) à preservação e restauração dos recursos ambientais 
com	 vistas	 à	 sua	 utilização	 racional	 e	 disponibilidade	
permanente, concorrendo para a manutenção do 
equilíbrio ecológico propício à vida.

QUESTÃO 43
Avalie	se,	de	acordo	com	o	Art.	14	da	Lei	6.938/81,	que	instituiu	
a	PNMA,	sem	prejuízo	das	penalidades	definidas	pela	legislação	
federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas 
necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes 
e danos causados pela degradação da qualidade ambiental 
sujeitará	os	transgressores:

I. à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no 
mínimo,	a	10	(dez)	e,	no	máximo,	a	1.000	(mil)	Obrigações	
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos 
de	reincidência	específica,	conforme	dispuser	o	regulamento,	
vedada	a	sua	cobrança	pela	União	se	 já	tiver	sido	aplicada	
pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II.	 à	 perda	 ou	 restrição	 de	 incentivos	 e	 benefícios	 fiscais	
concedidos	pelo	Poder	Público.

III.	 à	 perda	 ou	 suspensão	 de	 participação	 em	 linhas	 de	
financiamento	em	estabelecimentos	oficiais	de	crédito.

IV.	 à	suspensão	de	sua	atividade.

Estão	corretas:

(A) I e II, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 44
Considere	as	seguintes	atividades:

I.	 Pesquisa	mineral	com	guia	de	utilização;	lavra	a	céu	aberto,	
inclusive	 de	 aluvião,	 com	 ou	 sem	 beneficiamento;	 lavra	
subterrânea	com	ou	sem	beneficiamento,	lavra	garimpeira,	
perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural.

II.	 Beneficiamento	de	minerais	não	metálicos,	não	associados	
a extração; fabricação e elaboração de produtos minerais 
não metálicos tais como produção de material cerâmico, 
cimento, gesso, amianto, vidro e similares.

III. fabricação de aço e de produtos siderúrgicos, produção 
de fundidos de ferro e aço, forjados, arames, relaminados 
com ou sem tratamento.

Tais	 atividades	 apresentam	 PP/GU	 (Potencial	 de	 Poluição	 /	
Grau	de	Utilização)	respectivamente:

(A) alto, alto e alto.
(B) alto, médio e alto.
(C) médio, médio e alto.
(D) alto, médio e médio.
(E) médio, alto e alto.

QUESTÃO 45
Avalie,	 com	 base	 na	 Lei	 9.985/00,	 que	 instituiu	 o	 Sistema	
Nacional	de	Unidades	de	Conservação	da	Natureza	(SNUC),	se	
as	seguintes	definições	estão	corretas:

I.	 Proteção	integral:	manutenção	dos	ecossistemas	livres	de	
alterações	 causadas	 por	 interferência	 humana,	 admitido	
apenas o uso indireto dos seus atributos naturais.

II.	 Manejo:	todo	e	qualquer	procedimento	que	vise	assegurar	
a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas.

III.	 Restauração:	 restituição	 de	 um	 ecossistema	 ou	 de	 uma	
população silvestre degradada a uma condição não 
degradada, que pode ser diferente de sua condição 
original.

IV.	 Recuperação:	 restituição	 de	 um	 ecossistema	 ou	 de	 uma	
população silvestre degradada o mais próximo possível da 
sua condição original.

Estão	corretas	as	definições:

(A) III e IV, apenas.
(B) I, III e IV, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 46
As	unidades	de	conservação	integrantes	do	SNUC	dividem-se	
em	 dois	 grupos	 com	 características	 específicas:	 as	 Unidades	
de	Proteção	Integral	e	as	Unidades	de	Uso	Sustentável.	Além	
do	 Parque	 Nacional,	 o	 grupo	 das	 Unidades	 de	 Proteção	
Integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de 
conservação,	EXCETO	UMA,	que	é	Unidade	de	Uso	Sustentável.	
Assinale-a:

(A) Estação Ecológica.
(B) Reserva Biológica.
(C) Monumento Natural.
(D)	 Área	de	Proteção	Ambiental.
(E) Refúgio de Vida Silvestre.
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QUESTÃO 47
Em	relação	ao	Parque	Nacional,	NÃO	é	correto	afirmar	que:

(A)	 tem	 por	 objetivo	 básico	 a	 preservação	 de	 ecossistemas	
naturais	 de	 grande	 relevância	 ecológica	 e	 beleza	 cênica,	
possibilitando	 a	 realização	 de	 pesquisas	 científicas	
e	 o	 desenvolvimento	 de	 atividades	 de	 educação	 e	
interpretação ambiental, de recreação em contato com a 
natureza	e	de	turismo	ecológico.

(B) é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 
particulares	incluídas	em	seus	limites	serão	desapropriadas,	
de	acordo	com	o	que	dispõe	a	lei.

(C)	 a	 visitação	 pública	 está	 sujeita	 às	 normas	 e	 restrições	
estabelecidas	 no	 Plano	 de	 Manejo	 da	 unidade,	 às	
normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua 
administração, e àquelas previstas em regulamento.

(D)	 a	pesquisa	científica	é	livre	e	não	depende	de	autorização	
prévia do órgão responsável pela administração da 
unidade.

(E) as unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado 
ou	 Município,	 serão	 denominadas,	 respectivamente,	
Parque	Estadual	e	Parque	Natural	Municipal.

QUESTÃO 48
Avalie	 se	 a	 Política	Nacional	 de	 Recursos	 Hídricos	 baseia-se,	
entre	outros,	nos	seguintes	fundamentos:

I. A água é um bem de domínio público.
II. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico.
III.	 Em	 situações	de	escassez,	o	uso	prioritário	dos	 recursos	

hídricos é o consumo humano e a dessedentação de 
animais.

IV. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar 
o	uso	múltiplo	das	águas.

Estão	corretos:

(A) III e IV, apenas.
(B) I, III e IV, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 49
Avalie se, de acordo com a Lei no	 325/01	 -	 Código	 de	Meio	
Ambiente	 do	 Município	 de	 Mangaratiba,	 as	 seguintes	
afirmativas	são	falsas(F)	ou	verdadeiras	(V):

 São indisponíveis e intransferíveis as terras integrantes 
do patrimônio público municipal, necessárias à proteção, 
preservação e conservação dos ecossistemas naturais, 
devendo	ter	destinação	exclusiva	para	esse	fim.	

 São consideradas áreas de relevante interesse ecológico a 
Baía	de	Sepetiba	e	a	Baía	da	Ilha	Grande	dentro	dos	limites	
do Município. 

 As lajes e seu entorno em extensão de 50 (cinquenta) 
metros	ficam	transformadas	em	reserva	biológica.	

 Serão especialmente protegidos no território do Município 
suas serras, matas, cachoeiras, praias, costeiras, ilhas, 
paisagens naturais notáveis, assim como as ruínas históricas 
do	Sahy	e	do	Saco	de	Cima,	e	a	ilha	da	Marambaia,	inclusive	
no	trecho	da	restinga.

As	afirmativas	são	respectivamente:

(A) F, V, F e V.
(B) V, F, V e F.
(C) F, V, V e V.
(D) V, V, V e V.
(E) V, F, F e F.

QUESTÃO 50
A	 licença	 ambiental	 para	 empreendimentos	 e	 atividades	
consideradas	 efetiva	 ou	 potencialmente	 causadoras	 de	
significativa	 degradação	 do	 meio	 ambiente	 dependerá	 de	
prévio _____.

As	 lacunas	ficam	corretamente	preenchidas	 respectivamente	
por:

(A)	 estudo	 de	 impacto	 ambiental	 (EIA)	 /	 parecer	 técnico	
consultivo	(PTC).

(B)	 licenciamento	 ambiental	 antecipado	 (LAA)	 /	 parecer	
técnico	consultivo	(PTC).

(C)	 licenciamento	 ambiental	 antecipado	 (LAA)	 /	 relatório	 de	
impacto sobre o meio ambiente (RIMA).

(D)	 estudo	de	impacto	ambiental	(EIA)	/	relatório	de	impacto	
sobre o meio ambiente (RIMA).

(E)	 estudo	 de	 impacto	 socioeconômico	 (EIS)	 /	 relatório	 de	
impacto sobre o meio ambiente (RIMA).
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