PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA-PA
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2015

PROVA PARA O CARGO: AGENTE AMBIENTAL – ENSINO
MÉDIO COMPLETO – CURSO TÉCNICO
NOME:_____________________________________________________INSCRIÇÃO__________________

CADERNO DE QUESTÕES
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1- Este CADERNO DE QUESTÕES contém 30 QUESTÕES de múltipla escolha (objetivas)
correspondentes ao cargo e nível de escolaridade do candidato;
2- Cada questão apresenta CINCO alternativas identificadas com as letras A, B, C, D e E; sendo apenas
uma correta;
3- Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões descritas no item 1.
Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique
imediatamente o fiscal de sala;
4- Observe, no CARTÃO-RESPOSTA, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma
divergência comunique o fiscal de sala;
5- ATENÇÃO: após conferência, assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA com
caneta esferográfica de tinta preta;
6- Não é permitido, no momento da prova, o candidato permanecer com armas, aparelhos eletrônicos
(calculadora, telefone celular, tablet e etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógio digital e
etc.;
7- O candidato (a) só poderá se ausentar do local de prova depois de transcorrido o tempo de 1(uma)
hora do início da prova, vale ressaltar, que só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES após 2(duas)
horas do início da prova;
8- O tempo disponível para a prova é de 03 (três) horas;
9- Quando terminar sua prova, entregue ao fiscal de sala, o CARTÃO RESPOSTA e o CADERNO DE
QUESTÕES (caso não tenha decorrido o tempo de 2 horas do início da prova);
10- Os três últimos candidatos a terminar a prova só poderão sair juntos.

Boa Prova!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTUGUÊS

TEXTO 01 para as questões de 01 a 10:

Toda cultura é particular. Não existe, nem pode existir uma cultura universal
constituída. No nosso século, os antropólogos vivem ensinando isso a quem quiser
aprender.
Tal como acontece com cada indivíduo, os grupos humanos, grandes ou
pequenos, vão adquirindo e renovando, construindo, organizando e reorganizando,
cada um a seu modo, os conhecimentos de que necessitam.
O movimento histórico da cultura consiste numa diversificação permanente. A
cultura universal - que seria a cultura da Humanidade - depende dessa diversificação,
quer dizer, depende da capacidade de cada cultura afirmar sua própria identidade,
desenvolvendo suas características peculiares.
No entanto, as culturas particulares só conseguem mostrar sua riqueza, sua
fecundidade, na relação de umas com as outras. E essa relação sempre comporta
riscos.
Em condições de uma grande desigualdade de poder material, os grupos
humanos mais poderosos podem causar graves danos e destruições fatais às culturas
dos grupos mais fracos. (...)
Todos tendemos a considerar nossa cultura particular mais universal do que as
outras. (...) Cada um de nós tem suas próprias convicções. (...)
Tanto indivíduos como grupos têm a possibilidade de se esforçar para incorporar
às suas respectivas culturas elementos de culturas alheias. (...)
Apesar dos perigos da relação com as outras culturas (descaracterização, perda
da identidade, morte), a cultura de cada pessoa, ou de cada grupo humano, é
frequentemente

mobilizada

para

tentativas

de

auto-relativização

e

de

autoquestionamento, em função do desafio do diálogo.

Leandro Konder. O Globo, 02/08/98.
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QUESTÃO 01 – A expressão “No nosso século...”, utilizada pelo autor do texto acima,
refere-se:
(A) ao século XIX
(B) ao século XX
(C) ao século XXI
(D) ao presente
(E) aos nossos dias atuais
QUESTÃO 02 – Em: “Cada um de nós...”, o autor refere-se:
(A) aos brasileiros, especificamente
(B) a todos os humanos
(C) aos cariocas, afinal o jornal é de lá
(D) aos paulistas, com certeza
(E) às culturas antepassadas
QUESTÃO 03 – A locução conjuntiva no entanto, que inicia um dos parágrafos do
texto, está como elemento de coesão, ao ligar dois segmentos do texto. Ao fazer isso,
ela:
(A) estabelece uma relação causal entre os segmentos;
(B) expressa uma ressalva ao que foi dito anteriormente;
(C) liga pensamentos totalmente contrários entre si;
(D) apresenta uma consequência se algo acontecer;
(E) estabelece uma relação de adição ao que antes fora dito.
QUESTÃO 04 – A expressão “quer dizer” poderia ser substituída, sem provocar
problema de sentido à sentença em que ela se encontra, por:
(A) ou não;
(B) isto é;
(C) a saber;
(D) logo;
(E) aliás.
QUESTÃO 05 – O último par de parênteses usados no texto se justifica para:
(A) exemplificar;
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(B) concluir;
(C) conceituar;
(D) citar dados;
(E) justificar.
QUESTÃO 06 – Em relação às Funções de Linguagem, este texto é um exemplo em
que predomina a função...
(A) Conativa;
(B) Fática;
(C) Referencial;
(D) Expressiva;
(E) Metalinguística.
QUESTÃO 07 – Em: “...depende da capacidade de cada cultura afirmar sua própria
identidade, desenvolvendo suas características peculiares.”, o possessivo sua referese à (s):
(A) cultura;
(B) capacidade;
(C) sociedades humanas;
(D) Humanidade;
(E) identidade.
QUESTÃO 08 – Em: “No nosso século, os antropólogos vivem ensinando isso a quem
quiser aprender”, podemos apontar o uso de qual figura de linguagem?
(A) hipérbato;
(B) hipérbole;
(C) metonímia
(D) catacrese;
(E) sinestesia.
QUESTÃO 09 – O motivo de uso do acento grave em: “...destruições fatais às culturas
dos grupos mais fracos...”, deu-se porque:
(A) há uma regência verbal que o pede e um substantivo que o aceita;
(B) é um caso de locução adverbial de lugar;
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(C) a palavra fatais exige, e a palavra culturas o aceita;
(D) a palavra destruições pede a preposição a, e culturas aceita o artigo as;
(E) é um caso de regência nominal exigido pelo termo graves danos.
QUESTÃO 10 – Sobre o parágrafo: “Todos tendemos a considerar nossa cultura
particular mais universal do que as outras. (...) Cada um de nós tem suas próprias
convicções.”, é correta a análise:
(A) é formado por três períodos;
(B) o ponto que une os períodos poderia ser substituído sem alterar o sentido que os
encadeia por pois;
(C) o termo próprias funciona como predicativo do objeto de convicções;
(D) todos os sujeitos desse parágrafo são compostos;
(E) não há caso de silepse no parágrafo.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11 - Um investidor aplicou 2/3 do seu capital, à taxa de 5% ao mês, e o
restante à taxa de 6% ao mês, durante 4 meses. Ao final desse período obteve um
rendimento de R$ 4.800,00. O capital aplicado por esse investidor foi exatamente de:
(A) R$ 20.000,00
(B) R$ 21.000,00
(C) R$ 22.500,00
(D) R$ 25.000,00
(E) R$ 18.000,00

QUESTÃO 12 - Um reservatório tem a forma de um cubo com um metro de aresta. A
capacidade desse reservatório, em litros, é igual a
(A) 1
(B) 10
(C) 100
(D) 1000
(E) 10000
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QUESTÃO 13 - Três operários foram empregados sucessivamente para cavar um
buraco. O primeiro executou

do serviço, o segundo

do resto e o terceiro terminou

o serviço. O empreiteiro pagou pelo serviço todo R$ 665,00, sendo que cada operário
recebeu o equivalente ao serviço que executou. Quanto recebeu o operário que
concluiu o serviço?
(A) R$380,00
(B) R$270,00
(C) R$190,00
(D) R$98,00
(E) R$95,00

QUESTÕES 14 - A média aritmética simples dos números 0,09; 0,25 e 2,18 é igual a
(A) 0,16
(B) 0,84
(C) 1,08
(D) 1,11
(E) 1,26

QUESTÃO 15 - A função do 2º grau

, cujo gráfico é uma

curva parabólica, tem o vértice no ponto
(A) (-4/3, -25/3)
(B) (3/4, 25/3)
(C) (-3/4, -25/3)
(D) (4/3, -25/3)
(E) (4/3, 25/3)

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 16 - Os dispositivos periféricos de um computador podem ser classificados
em duas grandes categorias: os dispositivos de entrada e saída. Com base neste
conceito, assinale a alternativa que listam dispositivos que se adéquam ao conceito.
(A) Scanner, Teclado, Mouse, Impressora.
(B) Roteador, Mouse, Teclado, Windows.
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(C) Fonte de alimentação, Teclado, Conector bluetooth, Placa de rede.
(D) HD, CD-ROM, DVD-ROM, Disquete.
(E) Memória RAM, HD, Teclado, Mouse.

QUESTÃO 17 - O sistema operacional Windows é dotado de diversas teclas de atalho
que visam aumentar o desempenho do usuário em certas funções durante a operação
do sistema. Indique a opção que realiza a função de abrir o aplicativo Windows
Explorer.
(A) alt+t.
(B) F2
(C) F5
(D) ctrl+a.
(E) Bandeira do Windows+e.

QUESTÃO 18 - Dentre as diversas formatações utilizadas em textos, em programas
como o MS Word, podemos citar a capitulação, demonstrada na figura abaixo:

Com base neste contexto, assinale a opção que indica o menu necessário para
acessar as opções deste tipo de formatação.
(A) Arquivo.
(B) Inserir.
(C) Exibição.
(D) Revisão.
(E) Início.

QUESTÃO 19 - Atualmente, a informação representa o maior bem dentro de qualquer
organização; assim, existem diversas formas de se garantir a proteção da mesma.
Dentre os diversos procedimentos existentes, assinale qual pode ser considerada a
forma mais segura para proteção desta informação.
(A) Backup.
(B) Firewall.
(C) Ifconfig.
7
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(D) Antivírus.
(E) Dump.

QUESTÃO 20 - Dentre as aplicações mais comuns no ambiente da internet podemos
citar.
(A) E-mail, editor de textos, FTP, instant messengers.
(B) Editor de slides, páginas web, FTP, instant messengers.
(C) E-mail, páginas web, FTP, instant messengers.
(D) Editor de slides, páginas web, FTP, firewalls.
(E) E-mail, editor de textos, FTP, firewalls.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 21 - Sobre as definições de ecologia e processos de perdas de qualidade
devido à poluição, marque a opção incorreta:
(A) Diversos ecossistemas estão sendo comprometidos devido ao processo de
acréscimo dos efluentes pluviais, que gera inúmeros prejuízos em nível de
organização biológica, visto que os ecossistemas são últimos na hierarquia;
(B) Dois ou mais organismos são considerados da mesma espécie, quando podem se
reproduzir, originando descendentes férteis. No caso dos insetos, quando ocorre o
acréscimo de pesticidas e herbicidas, as espécies deixam de se reproduzir;
(C) Os ecossistemas apresentam um fluxo de matéria e energia de um nível trófico
para outro, em que se inicia em um produtor até atingir o nível dos decompositores;
(D) Uma comunidade biótica composta por flora e fauna e que apresenta profunda
relação de interdependência entre si, adaptadas às condições ecológicas de uma
região, é conhecida como bioma;
(E) O ambiente físico pode ser comprometido pelo processo de desmatamento o que
gera a perda e/ou diminuição da ocorrência de determinada espécie. Tal ambiente é
conhecido como habitat;

QUESTÃO 22 - Os organismos aquáticos estão geralmente adaptados a valores de pH
próximo à neutralidade e, como consequência, as alterações bruscas do pH de uma
água podem acarretar a mortandade de diversas espécies. As maiores alterações do
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ponto de vista desse indicador hídrico são provocadas por despejos industriais sem
tratamento. Sobre o pH assinale a alternativa INCORRETA.
(A) A biota aquática consegue sobreviver em ambientes extremamente ácidos;
(B) Todos os rios da Amazônia apresentam o mesmo valor de pH.
(C) Valores inferiores a 7.0 são considerados ácidos;
(D) Valores igual a 7,0 são considerados neutro;
(E) o pH não sofre alteração em temperaturas diferentes;

QUESTÃO 23 - Suponha que durante uma ação da policia ambiental contra a prática
da produção de carvão vegetal de forma ilegal, associado ao desmatamento de mata
ciliar, quais procedimentos a serem adotados junto à apreensão dos produtos e/ou
instrumentos usados na prática do crime ambiental, segundo a lei de crimes
ambientais. Avalie as assertivas abaixo e marque a resposta correta.
(A) Os instrumentos serão apreendidos e posteriormente leiloados, visando à
arrecadação para o fundo municipal de meio ambiente do local da infração;
(B) Os produtos apreendidos serão estocados até a finalização do inquérito policial e
judicial e posteriormente devolvidos;
(C) Os produtos e instrumentos apreendidos em ação policial deverão ser destinados à
população exclusivamente de assentamentos da reforma agrária;
(D) Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua
descaracterização por meio da reciclagem.
(E) Os produtos apreendidos serão incinerados como determina a referida lei em seu
artigo segundo;

QUESTÃO 24 - Todo processo legal referente ao meio ambiente deve seguir
criteriosamente os fundamentos basilares contidos na Política Nacional do Meio
Ambiente – PNMA, o que possibilitará um desenvolvimento em consonância com o
equilíbrio ecológico. Assim, avalie abaixo quais são os fundamentos previstos em lei:
(A) Estabelecimento de padrões de qual idade ambientais, estudos de benefícios
ambientais e definição de bacias hidrográficas.
(B) Avaliação de impactos ambientais, modelos de desenvolvimento sustentável e
zoneamento ambiental.
(C) Zoneamento ambiental, avaliação de impactos ambientais e licenciamento
ambiental.
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(D) Modelos de desenvolvimento, definição das bacias hidrográficas e zoneamento
ambiental.
(E) Modelos de gestão participativa e de desenvolvimento, definição das bacias
hidrográficas e zoneamento ambiental.

QUESTÃO 25 - De acordo com legislação relacionada a meio ambiente "A imposição,
ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos
causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins
econômicos" é um dos objetivos da (do):
(A) Agência Nacional de Águas.
(B) Política Nacional do Meio Ambiente.
(C) Sistema Nacional de Meio Ambiente.
(D) Conselho Nacional do Meio Ambiente.
(E) Constituição Federal - Artigo 225

QUESTÃO 26 - Considerando a avaliação de impacto ambiental no Brasil, analise as
afirmativas que seguem e assinale a opção que melhor representa o conjunto,
considerando C para alternativa correta e E para afirmativa errada.
(

) De acordo com a avaliação do impactos ambientais previstos para um dado

empreendimento, que tenham sua área de ocorrência restrita a uma Unidade da
Federação, o responsável pelo licenciamento ambiental será o órgão ambiental
estadual, distrital ou municipal, dependendo da potencial dos impactos e da natureza
do empreendimento.
(

) A resolução CONAMA 01/86 considera impacto ambiental qualquer alteração das

propriedades físicas e químicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de
materiais particulados provenientes de fontes de poluição primaria fixa.
(

) Na AIA (Avaliação de Impacto Ambientais), verifica-se a necessidade de se

proceder a um julgamento sobre a magnitude de um impacto ou do conjunto de
impactos. Uma das formas de se chegar a um julgamento fundamentado é a consulta
estruturada a um painel de especialistas, chamado de método ad hoc.
(A) C - E – C
(B) E - E - C.
(C) C - C - E.
(D) E - C - E.
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(E) C - E - E.

QUESTÃO 27 - No que tange à resolução nº 001/86 do CONAMA, que define em seu
artigo 6º, as atividades técnicas que um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) deve
desenvolver, deve listar, entre outras, a “análise dos impactos ambientais do projeto e
de suas alternativas, os prováveis impactos relevantes”, discriminando alguns critérios
de avaliação de impactos. De acordo com o que define o processo de Avaliação de
Impacto Ambiental e considerando a resolução acima, o que NÃO é um critério
utilizado na avaliação de um possível impacto ambiental?
(A) O Caráter negativo
(B) A Magnitude
(C) A Periodicidade
(D) A Neutralidade
(E) A Área da bacia hidrográfica

QUESTÃO 28 - Considerando seu entendimento sobre os processos técnicos
utilizados no licenciamento ambiental, avalie a afirmação abaixo.
O sistema de licenciamento ambiental brasileiro é fundamental para a consolidação do
desenvolvimento sustentável em nosso país, sendo, portanto, um instrumento de
mediação de conflitos, um constante diálogo entre instituições setoriais, sociedade civil
e entes federados (PEDRO, 2015. Licenciamento ambiental e sua sustentabilidade no
Brasil. Disponível em: http://pinheiropedro.com.br/site/artigos/licenciamento-ambientale-sua-sustentabilidade-no-brasil/. Acessado em: 04.09.2015).
Sobre o licenciamento ambiental marque a opção correta:
(A) O licenciamento ambiental é um instrumento de gestão ambiental, instituído pela
Política Nacional do Meio Ambiente, aplicável a empreendimentos e atividades
considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou aquelas que, sob qualquer
forma, possam causar degradação ambiental;
(B) A licença ambiental é um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental
competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que
deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, apenas para
operar

empreendimentos

ou

atividades

utilizadores

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras;
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(C) Compete ao IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades que apresentam apenas significativo impacto ambiental
de âmbito local;
(D) O

órgão

ambiental

competente

pelo

licenciamento

de

determinado

empreendimento ou atividade estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de
licença, sendo que para o prazo de validade da Licença de Operação (LO), deverá ser
considerado os planos de controle ambiental de, no mínimo 5 (cinco) anos e, no
máximo 6 (seis) anos;
(E) Uma licença expedida não poderá ser suspensa ou cancelada pelo órgão
ambiental competente independe de violação ou inadequação de quaisquer
condicionantes ou normas legais; omissão ou falsa descrição de informações
relevantes que subsidiaram a expedição da licença ou superveniência de graves riscos
ambientais e de saúde, por parte do empreendimento.

QUESTÃO 29 - Ao se avaliar o processo relacionado ao Licenciamento Ambiental, qual
é a alternativa abaixo incorreta?
(A) A licença prévia (LP) concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a
viabilidade ambiental.
(B) A licença de operação (LO) autoriza a instalação do empreendimento ou atividade
de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos
aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental.
(C) Os tipos de licenças que podem ser emitidas por órgão ambiental são licença
prévia, licença de instalação e licença de operação.
(D) O órgão ambiental municipal tem competência de licenciar atividades de acordo
com a sua magnitude. Sendo a responsabilidade sobre os impactos de atividade de
pequeno e médio porte.
(E) No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a
certidão da prefeitura municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou
atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do
solo.

QUESTÃO 30 - O processo de degradação ambiental decorre do desenvolvimento
humano desordenado e crescimento de grandes indústrias. A mudança deste
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panorama começa a se modificar a partir da aplicação e crescimento do conceito de
desenvolvimento sustentável. Assim o uso dessa expressão em negrito tem o
desígnio de:
(A) Sustentar a inevitável necessidade do desenvolvimento econômico.
(B) Garantir que o desenvolvimento não se sustenta.
(C) Suster o meio ambiente em detrimento do desenvolvimento.
(D) Propor a equitabilidade do desenvolvimento com os recursos.
(E) Divulgar a insustentável situação do meio ambiente.
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