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que valorizava mais a felicidade e a outra, menos),
comprovaram o óbvio: sobretudo em situações
positivas (por exemplo, diante de boas notícias),
as pessoas que perseguem a felicidade ficam
sempre particularmente decepcionadas.
Numa das pesquisas, eles induziram a
valorização da felicidade: manipularam uma das
amostras propondo a leitura de um falso artigo
de jornal anunciando que a felicidade cura o
câncer, faz viver mais tempo, aumenta a potência
sexual – em suma, todas as trivialidades nunca
comprovadas, mas que povoam as páginas da
grande imprensa.
Depois disso, diante de boas notícias, as
mulheres que tinham lido o artigo ficaram bem
menos felizes do que as que não tinham sido
induzidas a valorizar especialmente a felicidade.
Conclusão: na população em geral, a valorização
cultural da felicidade pode ser contraprodutiva.
Mais recentemente, duas pesquisas foram muito
além e mostraram que a valorização da felicidade
pode ser causa de verdadeiros transtornos. A
primeira, de B. Q. Ford e outros, no “Journal of
Social and Clinical Psychology”, descobriu que a
procura desesperada da felicidade constitui um
fator de risco para sintomas e diagnósticos de
depressão.
A pesquisa conclui que o valor cultural atribuído
à felicidade leva a consequências sérias em saúde
mental. Uma grande valorização da felicidade, no
contexto do Ocidente, é um componente da depressão. E uma intervenção cognitiva que diminua
o valor atribuído à felicidade poderia melhorar
o desfecho de uma depressão. Ou seja, o que
escrevo regularmente contra o ideal de felicidade
talvez melhore o humor de alguém. Fico feliz.
Enfim, em 2015, uma pesquisa de Ford, Mauss e
Gruber, em “Emotion”, mostra que a valorização da
felicidade é relacionada ao risco e ao diagnóstico
de transtorno bipolar. Conclusão: cuidado, nossos
ideais emocionais (tipo: o ideal de sermos felizes)
têm uma função crítica na nossa saúde mental.
Como escreveu o grande John Stuart Mill, em
1873: Só são felizes os que perseguem outra coisa
do que sua própria felicidade.

LÍNGUA PORTUGUESA

A felicidade é deprimente
Contardo Calligaris

É possível que a depressão seja o mal da nossa
época.
Ela já foi imensamente popular no passado. Por
exemplo, os românticos (sobretudo os artistas)
achavam que ser langoroso e triste talvez fosse o
único jeito autêntico de ser fascinante e profundo.
Em 1859, Baudelaire escrevia à sua mãe: “O
que sinto é um imenso desânimo, uma sensação
de isolamento insuportável, o medo constante de
um vago infortúnio, uma desconfiança completa
de minhas próprias forças, uma ausência total de
desejos, uma impossibilidade de encontrar uma
diversão qualquer”.
Agora, Baudelaire poderia procurar alívio nas
drogas, mas ele e seus contemporâneos não teriam
trocado sua infelicidade pelo sorriso estereotipado
das nossas fotos das férias. Para um romântico, a
felicidade contente era quase sempre a marca de
um espírito simplório e desinteressante.
Enfim, diferente dos românticos, o deprimido
contemporâneo não curte sua fossa: ao contrário,
ele quer se desfazer desse afeto, que não lhe
parece ter um grande charme.
Alguns
suspeitam
que
a
depressão
contemporânea seja uma invenção. Uma vez
achado um remédio possível, sempre é preciso
propagandear o transtorno que o tal remédio
poderia curar. Nessa ótica, a depressão é um
mercado maravilhoso, pois o transtorno é fácil
de ser confundido com estados de espírito muito
comuns: a simples tristeza, o sentimento de
inadequação, um luto que dura um pouco mais do
que desejaríamos etc.
De qualquer forma, o extraordinário sucesso da
depressão e dos antidepressivos não existiria se
nossa cultura não atribuísse um valor especial à
felicidade (da qual a depressão nos privaria). Ou
seja, ficamos tristes de estarmos tristes porque
gostaríamos muito de sermos felizes.
Coexistem, na nossa época, dois fenômenos
aparentemente contraditórios: a depressão e a
valorização da felicidade. Será que nossa tristeza,
então, não poderia ser um efeito do valor excessivo
que atribuímos à felicidade? Quem sabe a tristeza
contemporânea seja uma espécie de decepção.
Em agosto de 2011, I. B. Mauss e outros
publicaram em “Emotion” uma pesquisa com o
título: “Será que a procura da felicidade faz as
pessoas infelizes?”. Eles recorreram a uma medida
da valorização da felicidade pelos indivíduos e, em
pesquisas com duas amostras de mulheres (uma
Cargo: Técnico Ambiental
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Acesso em 10 de março de 2016.
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QUESTÃO 01

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 03

Em relação ao texto “A felicidade é
deprimente”, é correto afirmar que
o sujeito contemporâneo é mais feliz do que
eram os artistas românticos justamente por não
considerar a tristeza uma qualidade de espírito e
por estar inserido numa sociedade que valoriza
não só a felicidade como a busca incansável
por momentos felizes.
ao contrário dos artistas românticos, para os
quais a felicidade era indício de simplicidade
de espírito, o sujeito contemporâneo, inserido
numa cultura de valorização da felicidade, que
é afetado pela depressão não gosta de ser
depressivo, nem do sentimento de tristeza e
procura desfazer-se dele.     
a utilização de drogas, como o álcool, a maconha
e a cocaína, é uma possibilidade de aliviar a
depressão à qual, ainda que prejudicial à saúde,
pode recorrer o sujeito inserido na sociedade
atual, mas que não era uma possibilidade de
alívio para o homem depressivo do período do
romantismo.
a valorização da felicidade na sociedade atual
é uma invenção contemporânea que pode
ser atrelada à exposição hipervalorizada de
fotos esteriotipadamente felizes nas redes
sociais, assim como a depressão também é
uma invenção contemporânea que resulta
diretamente da necessidade que os laboratórios
têm de vender antidepressivos.
a forma como os artistas românticos entendiam
e, consequentemente, valorizavam a depressão,
ao desvalorizar a felicidade e atribuir ao homem
feliz uma pobreza de espírito, é um modo mais
correto de encarar o problema, tanto por não
utilizar medicamentos antidepressivos quanto
por atribuir uma noção negativa à excessiva
busca pela felicidade, que é uma característica
do homem contemporâneo.

(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

No trecho “Coexistem, na nossa época, dois
fenômenos aparentemente contraditórios: a
depressão e a valorização da felicidade”, a
palavra destacada poderia ser substituída,
sem que houvesse prejuízo para a
compreensão da ideia expressa, por
próximos.
modernos.
parecidos.
antagônicos.
complexos.

Cargo: Técnico Ambiental

Na oração “Ela já foi imensamente popular
no passado”, a qual dos seguintes termos
presentes no texto se refere o pronome em
destaque?
Época.
Felicidade.
Depressão.
Mãe.
Tristeza.

QUESTÃO 05

QUESTÃO 02

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em relação ao trecho “Conclusão: cuidado,
nossos ideais emocionais (tipo: o ideal
de sermos felizes) têm uma função crítica
na nossa saúde mental”, sobre a palavra
destacada é correto afirmar que
trata-se de um verbo da segunda conjugação
da língua portuguesa, que aparece conjugado
na terceira pessoa do plural e concorda com o
sujeito da oração.
foi indevidamente acentuada, considerandose a correta conjugação do verbo “ter” e as
regras de acentuação das palavras em língua
portuguesa.
trata-se de um verbo intransitivo que
sintaticamente não necessita de objeto como
complemento verbal.
trata-se de um verbo da primeira conjugação
cujo acento circunflexo diferencia a terceira
pessoa do singular e do plural.
apresenta acento circunflexo facultativo,
conforme as regras ortográficas da língua
portuguesa, de modo que poderia ser substituída
pela forma “tem” (sem acento) e manter a
concordância verbal.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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No período “o extraordinário sucesso
da depressão e dos antidepressivos não
existiria se nossa cultura não atribuísse
um valor especial à felicidade”, a oração
sublinhada estabelece com a anterior uma
relação de
concessão.
finalidade.
conclusão.
condição.
causa.

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 08

Considerando o período “as pessoas que
perseguem a felicidade ficam sempre
particularmente
decepcionadas”,
em
qual das sentenças a seguir identificase sublinhado um termo que apresenta a
mesma função do termo destacado?
“Alguns
suspeitam
que
a
depressão
contemporânea seja uma invenção.”
“[...] as mulheres que tinham lido o artigo ficaram
bem menos felizes [...]”
“[...] duas pesquisas foram muito além e
mostraram que a valorização da felicidade pode
ser causa de verdadeiros transtornos.”
“A pesquisa conclui que o valor cultural atribuído
à felicidade leva a consequências sérias em
saúde mental.”
“[...] em 2015, uma pesquisa de Ford, Mauss e
Gruber, em ‘Emotion’, mostra que a valorização
da felicidade é relacionada ao risco e ao
diagnóstico de transtorno bipolar.”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 07

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Na palavra “charme”, presente no texto, há
um Dígrafo. Em qual das palavras a seguir
encontramos o mesmo recurso?
Próprias.
Drogas.
Sorriso
Marca.
Tristeza.

QUESTÃO 10

No excerto “Depois disso, diante de boas
notícias, as mulheres que tinham lido o
artigo ficaram bem menos felizes do que as
que não tinham sido induzidas a valorizar
especialmente a felicidade”, acerca dos
termos destacados é correto afirmar,
respectivamente, que
o primeiro termo refere-se ao período passado
em que os homens, sobretudo os artistas
românticos, valorizavam a depressão; o
segundo trata-se de um adjetivo que caracteriza,
no contexto, a palavra felicidade.
tanto o primeiro quanto o segundo termo do
excerto são advérbios de modo.
o primeiro termo é um advérbio de tempo e
caracteriza o momento que antecede as boas
notícias apresentadas por I. B. Mauss em
sua pesquisa; o segundo é um advérbio que
intensifica a palavra felicidade.
o primeiro termo retoma o contexto metodológico
utilizado na pesquisa desenvolvida por I. B.
Mauss e apresentado no parágrafo anterior; o
segundo trata-se de um advérbio e como tal
não apresenta uma variação de masculino e
feminino, singular e plural.
tanto o primeiro quanto o segundo termo
destacados são invariáveis em língua
portuguesa e, portanto, não variam de forma
para os gêneros masculino e feminino ou para o
número singular e plural.

Cargo: Técnico Ambiental

Na frase “Mais recentemente, duas pesquisas
foram muito além e mostraram que a
valorização da felicidade pode ser causa
de verdadeiros transtornos”, a expressão
destacada indica
modo.
tempo.
intensidade.
lugar.
afirmação.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual dos vocábulos a seguir, presentes
no texto, é acentuado por tratar-se de
um proparoxítono cuja a vogal tônica é
semiaberta?
Época.
Desânimo.
Já.
Atribuísse.
Fenômenos.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Considerando o MS-WORD 2007, versão
português, para agilizar o acesso às
funcionalidades,
existem
combinações
de teclas pré-definidas, como “Ctrl + C”
para copiar e “Ctrl + V” para colar. Essa
“combinação de teclas” é conhecida como
atalhos de teclado.
tecla de Aderência.
tecla Key.
tecla Direta.
atalho Contínuo.

QUESTÃO 12

No Sistema Operacional Windows 7, ao
pressionar a tecla
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(Winkey),

o sistema operacional será desligado.
o sistema operacional entrará em modo de
economia de energia.
será acionado o Windows Explorer.
será acionado o gerenciador de tarefas.
será acionado o menu iniciar.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 13

Considerando o MS-EXCEL 2007, versão
português, e a imagem da seguinte tabela,
para a célula A1 assumir o “tom de cinza”
ilustrado, foi utilizada a tecla

QUESTÃO 16

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(A)

  - cor de preenchimento.

(B)

           - cor de fundo.

(C)

           - sombreamento.

(D)

           - colorir.

(E)

        - pintar.

Acerca da identificação de arquivos,
considerando um arquivo armazenado no
computador com o nome concurso.RTF,
através da extensão é correto afirmar que
trata-se de um arquivo no formato de planilha
eletrônica.
trata-se de um arquivo no formato de documento
de texto.
trata-se de um arquivo no formato de vídeo.
trata-se de um arquivo no formato de áudio.
trata-se de um arquivo no formato que surgiu
em substituição ao PDF.

QUESTÃO 17

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 14

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Segura.
De risco.
Deep web.
Anônima.
Abstrata.

Analise as alternativas a seguir e assinale a
que apresenta um Software Livre.
MS-Word.
Windows Media Player.
Writer.
MS-Excel.
Internet Explorer.

Considerando o MS-PowerPoint 2007, versão
português, em sua configuração padrão,
assinale a alternativa que apresenta a forma
correta para iniciar uma apresentação a
partir do primeiro slide.
Pressionar a tecla F1.
Executar a tecla de atalho Ctrl + X.
Pressionar a tecla F5.
Executar a tecla de atalho Ctrl + esc.
Executar a tecla de atalho Ctrl + Enter.

QUESTÃO 18

Acerca do motor de busca na internet www.
google.com.br, o serviço que possibilita
visualizar mapas e obter rotas de tráfego é o

QUESTÃO 15

Considerando o Navegador Google Chrome,
versão 48 em português, as imagens a seguir
indicam que o navegador está em qual modo
de navegação?
(A)
Cargo: Técnico Ambiental
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gps.google.com.br

(B)
(C)
(D)
(E)

bussola.google.com.br
estradas.google.com.br
maps.google.com.br
direcao.google.com.br

QUESTÃO 22

QUESTÃO 19

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Considerando o software CALC (LibreOffice)
em português, versão 4.1, a construção
de uma fórmula é muito semelhante aos
procedimentos utilizados no MS-EXCEL.
Uma fórmula que seja capaz de somar os
números 3 e 7 deve iniciar com o caractere
&
=
%
$
!

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Conforme a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, se o pedido
de impeachment do presidente for admitido
por dois terços da Câmara dos Deputados,
a qual instituição ou instituições compete o
seu julgamento?
Nas infrações comuns e nos crimes de
responsabilidade, ao Supremo Tribunal Federal.
Nas infrações comuns, ao Supremo Tribunal
Federal e, nos crimes de responsabilidade, ao
Senado Federal.
Nas infrações comuns e nos crimes de
responsabilidade, ao Senado Federal.
Nas infrações comuns e nos crimes de
responsabilidade, ao Congresso Nacional.
Nas infrações comuns, ao Senado Federal e,
nos crimes de responsabilidade, ao Supremo
Tribunal Federal.

QUESTÃO 20

Acerca dos conhecimentos básicos sobre
Hardware, um mouse que contenha o tipo de
conector ilustrado na imagem a seguir deve
ser conectado na porta

QUESTÃO 23

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 24

USB.
fone de ouvido.
HDMI.
Blu-Ray.
PS/2.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

AT U A L I D A D E S

QUESTÃO 21

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O município onde se encontra a cidade de
Valença é o maior da região chamada
Costa da Seringueira.
Costa do Cacau.
Costa do Dendê.
Costa do Cairú.
Costa da Piaçava.

Cargo: Técnico Ambiental

Quantos anos de emancipação como
município completará Valença no dia 10 de
novembro de 2016?
177 anos.
237 anos.
217 anos.
167 anos.
187 anos
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O desemprego é somente a ponta do iceberg
no mercado de trabalho. Como são chamados
os cerca de dez milhões de jovens de 15 a 29
anos, segundo dados recentes da PNAD do
IBGE, que não estudam, não trabalham e não
procuram emprego?
Geração nem-nem-nem.
Geração não-não-não.
Geração alienígena.
Geração estrape.
Geração coxinha.

QUESTÃO 25

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Com realização patrocinada pelo Governo
do estado, através da Secretaria da Cultura
da Bahia, com apoio do Governo de Valença,
aconteceu nos dias 11 e 12 de março de 2016,
no Calçadão da Rua Governador Gonçalves,
centro de Valença, um evento que contou
com mais de 20 atrações artísticas de 10
países e foi denominado
12º Festival Internacional de Música na Praça.
12º Festival Internacional de Cultura de Rua.
12º Festival Internacional de Espetáculo de
Graça.
12º Festival Internacional de Teatro Cômico.
12º Festival Internacional de Artistas de Rua.

QUESTÃO 29

(A)

QUESTÃO 26

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)

A geografia do Estado da Bahia apresenta
uma ampla área hidrográfica formada pela
costa litorânea e por rios, sendo que o
principal é o rio São Francisco, cuja bacia
abrange uma área superior a trezentos mil
quilômetros quadrados, cortando grande
parte do Estado. Qual é a proporção do
território baiano ocupada pela bacia do rio
São Francisco?
Entre 30 e 40%.
Menos de 50%.
Entre 60 e 70%.
Mais de 50%.
Exatamente 50%.

(C)
(D)
(E)

Considerada pela ONU como a pior crise
humana do século 21, o conflito na Síria já
conta 260 mil mortos desde que começou
em 2011. Quais são os protagonistas desse
conflito?
(A) Os protagonistas são o governo sírio comandado
pelo presidente Bashar al-Assad e a oposição
representada pelo principal grupo oposicionista,
o Alto Comitê de Negociações.
(B) Os protagonistas são o governo sírio comandado
         pelo presidente Bashar al-Assad e os governos
de nações fronteiriças que reivindicam parte do
território sírio.
(C) Os protagonistas são as forças armadas da
Arábia Saudita, do Irã, da Rússia, da Turquia
e dos EUA em enfrentamento com o exército
sírio.
(D) Os protagonistas são o governo sírio comandado
pelo presidente Bashar al-Assad e um grupo
clandestino em terras sírias.
(E) Os protagonistas são o governo sírio
comandado pelo presidente Bashar al-Assad e
os agricultores sírios que reivindicam redução
de tributos por parte do governo.

Os desafios da cafeicultura baiana para
2016 foram debatidos durante a realização
da 50º Exposição Agropecuária, Comercial
e Industrial de Vitória da Conquista
(ExpoConquista) e, dentre outras demandas
pautadas, estão a necessidade de retomada
do processo de Identificação Geográfica
(IG) do café produzido na região de Vitória
da Conquista e assistência técnica para
pequenos e médios produtores. A Bahia
produz, dentre outras, as cultivares arábica
e conilon, principalmente em quais regiões?
Triângulo, alto paranaíba e zona da mata.
Atlântica, cerrado e planalto.
Mogiana, arenito e noroeste.
Catuaí, catucaí e robusta.
Matas, mantiqueira e montanha.

QUESTÃO 28

Preencha a lacuna e assinale a alternativa
correta.
A cidade de Salvador foi capital e sede
administrativa do Brasil até o ano de______,
quando a capital foi transferida para o Rio
de Janeiro.
Cargo: Técnico Ambiental

A previsão mais otimista para a inflação
brasileira anual até junho de 2016 gira em
torno de 8%, sem motivos para festa, o que
coloca o Brasil no atoleiro da estagflação.
Assinale a alternativa que apresenta um
conceito de estagflação.
Aumento geral, sistemático e contínuo dos
preços, juntamente com a diminuição do poder
aquisitivo.
Ato ou efeito de pôr um freio ou de deter o ímpeto
da inflação através de medidas monetárias ou
financeiras.
Redução
da
massa
monetária
com
enquadramento do crédito, controle de preços,
e expansão monetária e fiscal.
Prática mercantil de variação dos preços
dos produtos que provoca uma enorme
desvalorização do dinheiro.
Retração do crescimento econômico combinado
com elevadas taxas de inflação e desemprego.

QUESTÃO 30

QUESTÃO 27

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1549
1624
1763
1823
1908
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QUESTÃO 34

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

A poluição da água é a contaminação
dos corpos de água naturais ou artificiais
por substâncias químicas, elementos
radioativos ou organismos patogênicos.
Sobre os poluentes que podem contaminar
as águas, é correto afirmar que
qualquer efluente industrial gerado a partir das
atividades industriais possui metal pesado em
sua composição, levando à contaminação de
um corpo de água.
a elevada concentração de matéria orgânica
tende a causar a eutrofização da água,
impedindo o seu uso para abastecimento
urbano.
os agrotóxicos e os fertilizantes introduzem na
água compostos orgânicos não removíveis com
tratamentos convencionais, conhecidos por
poluentes orgânicos persistentes.
as águas pluviais e os resíduos sólidos não
constituem uma fonte de poluição da água.
a presença de óleos e graxas provoca prejuízo
aos ecossistemas aquáticos e transmite
doenças à população.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 35

(A)

(B)
QUESTÃO 32

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Considerando a poluição do solo em áreas
rurais, qual, dentre as alternativas a seguir,
é considerada uma prática que intensifica a
poluição do solo?
Substituir o fertilizante sintético pelo adubo
natural.
Utilizar técnicas de manejo de culturas em que
aplica-se a rotação dessas culturas.
Explorar minas a céu aberto para a extração
mineral.
Dar preferência ao uso de práticas
conservacionistas ao invés de práticas
vegetativas para evitar a erosão do solo.
Utilizar o controle biológico de pragas que
destroem a microfauna dos solos.

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 33

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A criação, implantação e gestão das
Unidades de Conservação seguem critérios
e normas estabelecidos pelo Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza (SNUC). Qual lei instituiu o SNUC?
Lei nº 9.985/2000.
Lei nº 9.433/1997.
Lei nº 12.305/2010.
Lei nº 9.605/1998.
Lei nº 11.445/2007.

Cargo: Técnico Ambiental

Algumas ações humanas podem promover
impactos ambientais sobre cursos de
águas naturais e suas respectivas bacias
hidrográficas, solo e atmosfera. Diante
disso, assinale a alternativa que relaciona
corretamente a atividade antrópica e sua
respectiva consequência no meio ambiente.
Agricultura intensiva - impermeabilização do
solo.
Construção de barragem -  depleção de oxigênio
da água.
Práticas florestais com o corte extensivo de
árvores - redução do volume de água nos
reservatórios.
Supressão da mata ciliar e da cobertura
vegetal de uma bacia - aumento da erosão e do
transporte de sedimentos.
Geração de energia em hidroelétrica - emissão
de gases poluentes na atmosfera.  
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Acerca do saneamento ambiental, assinale a
alternativa correta.
O aterro controlado é uma técnica de disposição
final ambientalmente correta e sanitariamente
segura, indicada a municípios que geram até
100 toneladas de resíduos sólidos por dia.
Regiões
que
apresentam
acesso
ao
abastecimento de água potável e coleta de
esgoto possuem valores maiores de IDH e de
índice de Gini, visto que são índices de saúde
pública diretamente proporcionais.
O principal objetivo de um sistema de limpeza
urbana é o controle da poluição visual.
A gestão dos resíduos sólidos não interfere no
serviço de drenagem urbana, uma vez que não
há integração entre os sistemas.  
Investimentos em serviços de saneamento têm
um efeito direto na redução dos gastos públicos
com serviços de saúde.

QUESTÃO 36

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

No que diz respeito ao poder de polícia
ambiental e suas competências, assinale a
alternativa correta.
O Licenciamento     Ambiental   de
empreendimentos e atividades de impacto
ambiental é um dos instrumentos mais
importantes da polícia ambiental.
Compete ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
o exercício do poder de polícia ambiental nos
âmbitos estadual e municipal.  
O poder de polícia ambiental foi criado após
a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental TCFA.
As medidas de advertência, multa e apreensão
de animais, produtos e subprodutos da fauna
e flora não podem ser aplicadas pela Polícia
Ambiental.
O poder de polícia ambiental é um dos
instrumentos da Política Nacional do Meio
Ambiente, conforme a Lei n.º 6.938/81.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 37

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A respeito do uso, produção, transporte e
armazenamento de agrotóxicos, é correto
afirmar que
compete ao usuário manter em seu poder os
comprovantes de entrega das embalagens, a
nota fiscal de compra do produto, bem como o
rótulo das embalagens.
o centro de recolhimento é um estabelecimento
credenciado por um ou mais fabricantes,
destinado ao recebimento de embalagens de
agrotóxicos que estão com o prazo de validade
vencido.
o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento é o órgão responsável por
realizar a avaliação ambiental dos agrotóxicos,
seus componentes e afins, estabelecendo
suas classificações quanto ao potencial de
periculosidade ambiental.
os agrotóxicos e afins só poderão ser
comercializados diretamente ao usuário,
mediante apresentação de receituário próprio
emitido por profissional legalmente habilitado.
as embalagens de agrotóxicos, exceto as
rígidas, deverão ser submetidas pelo usuário
à operação de tríplice lavagem ou tecnologia
equivalente.

QUESTÃO 39

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O Protocolo de Quioto, criado em 1997, firma
acordos internacionais para, em conjunto,
fixar metas de redução de emissão de gases
de efeito estufa na atmosfera. Com intuito
de ajudar os países a cumprirem suas
metas, foram estabelecidos mecanismos de
flexibilidade para permitir maior eficiência
econômica na mitigação do efeito estufa.
Dentre os mecanismos estabelecidos, está
o Banco de Projetos (BP).
o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões
(MBRE).
a Redução de Emissões por Desmatamento e
Degradação (REDD).
o Mecanismo de Compensação de Poluição
(MCP).
o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL).

QUESTÃO 40

QUESTÃO 38

A
Agenda 21 é um documento elaborado
pelas Nações Unidas que estabelece
um projeto de ação global visando ao
desenvolvimento sustentável para o próximo
século, o qual foi adotado por participantes
da ECO-92.
Em um de seus inúmeros
Cargo: Técnico Ambiental

capítulos, a Agenda 21 trata da “proteção da
atmosfera”. Em relação ao assunto, assinale
a alternativa correta.
A proteção da atmosfera é um empreendimento
amplo e unidimensional, que envolve atividades
do setor energético e de transporte.
A distribuição geográfica das redes de
monitoramento da poluição atmosférica é
desigual, com os países em desenvolvimento
muito mal representados, dificultando a medição
da poluição transfronteiriça da atmosfera.
As fontes de energia novas e renováveis são as
fontes de energia heliotérmica, solar fotovoltaica,
eólica, hídrica, de biomassa, geotérmica, gás
natural, marinha, animal e humana.
As fontes de energia deverão ser usadas de
maneira a respeitar a atmosfera, a saúde
humana e o meio ambiente, exceto em casos
de crise energética.
As mudanças atmosféricas podem ter
consequências importantes sobre as florestas,
a diversidade biológica e os ecossistemas de
água doce e marinhos, porém não interferem na
produtividade de atividades econômicas, como
a agricultura.

(A)
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A Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente Humano, também conhecida
como Conferência de Estocolmo, iniciada em
1972, marcou uma etapa muito importante
na ecopolítica internacional. Sobre essa
Conferência, assinale a alternativa correta.
Nessa reunião foi assinado um acordo
internacional onde os países se comprometeram
a trocar informações, estudar e proteger a
camada de ozônio, substituindo as substâncias
que reagem com o ozônio na parte superior da
estratosfera.

(B)

(C)

(D)

(E)

Foi basicamente a primeira atitude mundial
a tentar preservar o meio ambiente e garantir
um quadro de vida adequado, visto que a ação
antrópica causa séria degradação ambiental,
criando severos riscos para o bem-estar e
sobrevivência da humanidade.
Como resultado dessa grande reunião, foi
fundada uma organização internacional formada
por países que se reuniram voluntariamente
para trabalhar pela paz e pelo desenvolvimento
mundiais.
Essa Conferência enfatiza os direitos de
solidariedade, o direito à paz, o direito ao
desenvolvimento e os direitos ambientais,
além da promoção do respeito universal, da
observância e da proteção de todos os Direitos
Humanos e liberdades fundamentais para todos.
Foi um movimento que surgiu do interesse na
partilha das colônias africanas pelas maiores
potências coloniais, resultando em uma divisão
territorial.

QUESTÃO 43

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)
QUESTÃO 41

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

É um fundamento da República Federativa
do Brasil
construir uma sociedade livre, justa e
solidária.
garantir o desenvolvimento nacional.
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir
as desigualdades sociais e regionais.
promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação.
o pluralismo político.

QUESTÃO 44

(A)
(B)

QUESTÃO 42

(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

(C)

Sobre os direitos fundamentais, assinale a
alternativa correta.
A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém
nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, exceto apenas no caso de flagrante
delito.
É inviolável o sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, salvo, no último caso,
por ordem judicial, nas hipóteses e na forma
que a lei estabelecer para fins de investigação
criminal ou instrução processual penal.
É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício
ou profissão, não podendo a lei estabelecer
qualquer requisito.
O homicídio constitui crime inafiançável e
imprescritível.
No Brasil, não se admite pena de morte em
hipótese alguma.

Cargo: Técnico Ambiental

Assinale a alternativa correta sobre os
objetivos e fontes de financiamento da
Seguridade Social.
A seguridade tem como objetivo o tratamento
desigual entre às populações urbanas e rurais,
tendo em vista as peculiaridades de cada
uma.
O empregador contribuir apenas sobre a folha
de salário.
Além das fontes de custeio expressamente
previstas na Constituição, a lei poderá,
obedecidos os limites impostos na própria
Constituição, instituir outras fontes destinadas
a garantir a manutenção ou expansão da
seguridade social.
São isentas de contribuição para a seguridade
social as entidades beneficentes de assistência
social, não podendo a lei exigir delas o
cumprimento de qualquer exigência para que
possam gozar dessa imunidade.
As contribuições sociais para a seguridade
social podem ser exigidas imediatamente
após a publicação da lei que as houver
instituído.

(D)

(E)
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Assinale a alternativa correta, de acordo com
a Lei Orgânica do Município de Valença-BA.
São poderes do Município, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo
e o Judiciário.
Distrito é a parte do território do município,
dividido
para
fins
administrativos
de
circunscrição territorial e de jurisdição municipal,
com denominação própria.
O Município, objetivando integrar a organização,
planejamento e a execução de funções pública
de interesse regional comum, pode associar-se
aos demais municípios limítrofes e ao Estado,
para formar a região administrativa do Baixo
Sul.
Compete ao Município constituir a guarda
municipal, de caráter militar, destinada à
proteção de seus bens, serviços e instalações,
conforme dispuser a lei.
Compete ao Município regulamentar o horário
de expediente das agências bancárias.

QUESTÃO 45

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

(E)

Assinale a alternativa correta acerca dos
princípios da administração pública do
Município de Valença-BA, de acordo com a
sua Lei Orgânica.
Os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros natos que preencham
os requisitos estabelecidos em lei, excluídos os
estrangeiros.
O prazo de validade de concurso público será
de três anos, prorrogável uma vez, por igual
período.
As
funções
de
confiança,
exercidas
exclusivamente por servidores ocupantes
de cargo efetivo, e os cargos em comissão,
também a ser preenchidos exclusivamente por
servidores de carreira, destinam-se apenas às
atribuições direção, chefia e assessoramento.
Nenhum servidor será designado para funções
não constantes das atividades de cargo
que ocupa, a não ser em substituição e, se
acumulada, com gratificação de lei.
Somente por decreto específico poderão
ser
criadas
autarquias
ou
empresas
públicas.

QUESTÃO 48

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)

(B)
(C)

(D)
(E)

De acordo com a sua Lei Orgânica, acerca
dos bens do Município de Valença-BA, é
correto afirmar que
a aquisição de bens, por compra ou permuta,
dependerá de prévia avaliação e de autorização
legislativa.
o Município primeiro tentará vender seus bens
imóveis para só depois, caso frustrada a venda,
outorgar concessão de direito real de uso.
a venda a proprietários lindeiros de imóveis
remanescentes, resultantes de obras públicas ou
de modificação de alinhamentos, inaproveitáveis
para edificações, independe de prévia avaliação
e de autorização legislativa.
não se admitirá o uso de bens municipais por
terceiros.
deverá ser feita, a cada dez anos, a conferência
da escrituração patrimonial com os bens
existentes.

(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa correta, de acordo
com a Política Nacional do Meio Ambiente.
O Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA é composto apenas por órgãos
federais e estaduais.
Os Estados e Municípios não podem legislar
sobre matéria ambiental.
O Conselho Nacional do Meio Ambiente é
presidido pelo Presidente da República.
A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental –

Cargo: Técnico Ambiental

Acerca do Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Valença-BA, assinale a
alternativa correta.
A remoção de servidor somente se faz mediante
solicitação do interessado.
A reintegração é a reinvestidura do servidor
estável no cargo anteriormente ocupado, ou
no cargo resultante de sua transformação,
quando invalidada a sua demissão por decisão
administrativa ou judicial, com ressarcimento de
todas as vantagens.
O servidor adquire estabilidade após 2 anos de
efetivo exercício.
O servidor somente perde o cargo por sentença
transitada em julgado.
O servidor não aprovado no estágio probatório
será reaproveitado em função de menor
complexidade.

QUESTÃO 50

QUESTÃO 47

(A)

O Plano Diretor do Município de Valença-BA
estipula que as áreas e vias onde se observa
a tendência de intensificação de atividades
de comércio e serviços deverão ser objeto
de plano funcional, que estabelecerá, dentre
outras medidas,
disciplina do tráfego de veículos e cargas.
horário de funcionamento do comércio.
tipo e qualidade do material usado nas
construções.
modelos obrigatórios de fachadas.
modelos obrigatórios de iluminação.

QUESTÃO 49

QUESTÃO 46

(A)

TCFA é um tributo arrecadado pelo Município.
É admitida servidão ambiental para fins de
compensação de reserva legal.
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De acordo com o Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Valença-BA, a
vacância do cargo ocorre por
férias.
licença maternidade.
licença saúde.
falecimento.
afastamento provisório.

Cargo: Técnico Ambiental
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