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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Ele quem mesmo? 
 

Depois de um bom tempo dizendo que eu era a mulher 
da vida dele, um belo dia eu recebo um e-mail dizendo: “olha, 
não dá mais”. Tá certo que a gente tava quase se matando e 
que o namoro já tinha acabado mesmo, mas não se termina 
nenhuma história de amor (e eu ainda o amava muito) com 
um e-mail, não é mesmo? Liguei pra tentar conversar e 
terminar tudo decentemente e ele respondeu: “mas agora eu 
tô comendo um lanche com amigos”. Enfim, fiquei pra morrer 
algumas semanas até que decidi que precisava ser uma mulher 
melhor para ele. Quem sabe eu ficando mais bonita, mais 
equilibrada ou mais inteligente, ele não volta pra mim? 

Foi assim que me matriculei simultaneamente numa 
academia de ginástica, num centro budista e em um curso 
de cinema. Nos meses que se seguiram eu me tornei dos 
seres mais malhados, calmos, espiritualizados e cinéfilos do 
planeta. E sabe o que aconteceu? Nada, absolutamente 
nada, ele continuou não lembrando que eu existia. Aí achei 
que isso não podia ficar assim, de jeito nenhum, eu precisava 
ser ainda melhor pra ele. Sim, ele tinha que voltar pra mim 
de qualquer jeito! 

Pra isso, larguei de vez a propaganda, que eu não 
suportava mais, e resolvi me empenhar na carreira de escritora. 
Participei de vários livros, terminei meu próprio livro, ganhei 
novas colunas em revistas, quintupliquei o número de leitores 
do meu site e nada aconteceu. Mas eu sou taurina com 
ascendente em Áries, lua em Gêmeos, filha única! Eu não 
desisto fácil assim de um amor, e então resolvi que tinha que ser 
uma super ultra mulher para ele, só assim ele voltaria pra mim. 

Foi então que passei 35 dias na Europa, exclusivamente em 
minha companhia, conhecendo lugares geniais, controlando 
meu pânico em estar sozinha e longe de casa, me tornando mais 
culta e vivida. Voltei de viagem e tchân, tchân, tchân, tchân: nem 
sinal de vida. 

Comecei um documentário com um grande amigo, 
aprendi a fazer strip, cortei meu cabelo 145 vezes, aumentei a 
terapia, li mais uns 30 livros, ajudei os pobres, rezei pra Santo 
Antônio umas 1.000 vezes, torrei no sol, fiz milhares de cursos 
de roteiro, astrologia e história, aprendi a nadar, me apaixonei 
por praia, comprei todas as roupas mais lindas de Paris. Como 
última cartada para ser a melhor mulher do planeta, eu resolvi 
ir morar sozinha. Aluguei um apartamento charmoso, decorei 
tudo brilhantemente, chamei amigos para a inauguração, servi 
bom vinho e comidinhas feitas, claro, por mim, que também 
finalmente aprendi a cozinhar. Resultado disso tudo: silêncio 
absoluto. 

O tempo passou, eu continuei acordando e indo dormir 
todos os dias querendo ser mais feliz para ele, mais bonita 
para ele, mais mulher para ele. 

Até que algo sensacional aconteceu… 

Um belo dia eu acordei tão bonita, tão feliz, tão 
realizada, tão mulher, que eu acabei me tornando mulher 
DEMAIS para ele. 

Ele quem mesmo? 
(MEDEIROS, Martha. Ele quem mesmo? Disponível em: https:// 

www.pensarcontemporaneo.com/ele-quem-mesmo-cronica-de-
martha-medeiros/. Acesso em: 05/12/2019.) 

 
Questão 01 
Após a leitura da crônica, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os verbos “participei”, “terminei”, “ganhei” e “quintu-

pliquei” (3º§) são considerados exemplos de paralelismo.  
II. Após receber uma correspondência eletrônica, a perso-

nagem realiza uma sequência de ações visando ao seu bem-  
-estar.  

III. A repetição das palavras “tchân, tchân, tchân, tchân” 
(4º§) foi utilizada pela autora para gerar uma expectativa 
no leitor.  

IV. A palavra “demais” (8º§) aparece em destaque para 
mostrar ao leitor da crônica o sentimento de superioridade 
da personagem em relação ao ser amado e a possibilidade 
de querer reconquistá-lo.  

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.  
B) I e III. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
 
Questão 02  
A palavra “equilibrada” (1º§), quanto à posição da sílaba 
tônica, é considerada uma paroxítona. Assinale a alternativa 
em que todas as palavras devem ser pronunciadas como 
paroxítonas. 
A) Legal, capaz, sutil, pudico, bombom. 
B) Erudito, talvez, nobel, abacaxi, leucemia.  
C) Frenesi, filantropo, ureter, pudico, boletim. 
D) Erudito, filantropo, pegada, pudico, leucemia. 
 
Questão 03 
Observe o emprego da palavra “cinéfilo” nas orações a seguir. 
Em qual delas essa palavra foi usada adequadamente? 
A) Pedro é cinéfilo, pois ama ir ao cinema. 
B) Pedro é cinéfilo, pois tem aversão a cinema.  
C) Pedro é cinéfilo, pois ama conhecer cidades diferentes. 
D) Pedro é cinéfilo, pois tem aversão a cidades diferentes. 
 
Questão 04 
Se a oração “Aluguei um apartamento charmoso (...)” (5º§) 
for transcrita para a voz passiva analítica, a resposta correta 
será: 
A) Se aluga um apartamento charmoso. 
B) Aluga-se um apartamento charmoso. 
C) Um apartamento charmoso, eu aluguei.  
D) Um apartamento charmoso foi alugado por mim. 
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Questão 05 
Sobre os pronomes destacados na oração “(...) ele não volta 
pra mim?” (1º§), marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) “Ele” é sujeito do verbo “voltar”. 
(     ) “Ele” é um pronome pessoal reto. 
(     ) “Mim” é um pronome substantivo. 
(     ) “Mim” é um pronome pessoal oblíquo tônico. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F, F. 
B) F, V, F, V. 
C) V, F, F, V. 
D) V, V, V, V.  
 
Questão 06 
O prefixo “super” (3º§) deve ser hifenizado quando vier 
acompanhado de qual destas palavras? 
A) Amigo. 
B) Mulher.  
C) Homem. 
D) Exigente. 
 
Questão 07 
A palavra destacada em “Liguei pra tentar conversar e 
terminar tudo decentemente” (1º§) é classificada como: 
A) Adjetivo formado por um sufixo.  
B) Advérbio formado por um sufixo. 
C) Adjetivo formado por um prefixo. 
D) Advérbio formado por um prefixo. 
 
Questão 08 
A oração “Comecei um documentário com um grande amigo 
(...)” (5º§) apresenta um objeto direto como termo integrante. 
Assinale a oração em que tal fato também ocorre. 
A) Maria acordou muito cedo hoje.  
B) Maria está muito feliz com o carro novo. 
C) Maria não obedece aos seus professores. 
D) Ontem, Maria fez toda a lição de casa rapidamente. 
 
Questão 09 
A oração destacada em “(...) decidi que precisava ser uma 
mulher melhor para ele.” (1º§) é classificada como oração 
subordinada: 
A) Adjetiva restritiva. 
B) Adjetiva explicativa. 
C) Substantiva subjetiva.  
D) Substantiva objetiva direta. 
 
Questão 10 
Observe a regência do verbo “apaixonar” em “me apaixonei 
por praia” (5º§). Há ERRO de regência em: 
A) Meu primo assisti em Minas Gerais. 
B) O rei aspirou à libertação de seu povo.  
C) Chamaram-lhe de mentiroso e de hipócrita. 
D) Esqueci um livro de Camões na sua casa ontem. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
Questão 11 
“Interfaces chamadas de COM1 e COM2; seus conectores 
ficam na parte traseira do computador e, normalmente, são 
do tipo DB-9 macho, sendo a sua principal característica 
poder transmitir ou receber um bit de cada vez.” Trata-se de: 
A) USB. 
B) DIN. 
C) Serial. 
D) Paralela. 
 
Questão 12 
“Nos microcomputadores, esse slot de expansão foi ‘criado 
pela Intel para conexão de placas de som, modem e rede, 
usando a tecnologia HSP (Host Signal Processing)’, pois, com 
esta tecnologia, o processamento de sinais é feito pelo 
processador do micro e não pelo dispositivo.” Trata-se de: 
A) PCI. 
B) ACR. 
C) AGP.  
D) AMR. 
 
Questão 13 
No Microsoft Word 2010, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, ao posicionar o mouse em cima de uma 
palavra e executar um duplo clique com o botão esquerdo, 
seleciona-se: 
A) Todo o texto. 
B) A linha inteira. 
C) Todo o parágrafo. 
D) A palavra, apenas. 
 
Questão 14 
Um usuário, ao editar um texto com o Microsoft Word 2010, 
Configuração Local, Idioma Português-Brasil, inadverti-
damente, digitou as seguintes teclas: [CTRL + SHIFT + G]. Uma 
ação foi executada logo em seguida. Assinale-a. 
A) Refazer a última ação. 
B) Abrir a caixa de diálogo Contar Palavras. 
C) Remover a divisão de janela do documento. 
D) Remover a formatação do parágrafo ou caractere.  
 
Questão 15 
Em relação ao Banco de Dados, refere-se à “menor unidade 
de informação existente em um arquivo de banco de 
dados”. Trata-se de: 
A) Índice.  
B) Chave. 
C) Campo. 
D) Registro. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 16 
Leia os trechos a seguir. 
I. “A fumaça dos incêndios florestais na Austrália chegou ao 

Brasil. A Divisão de Sensoriamento Remoto do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) publicou, no Twitter, 
imagens de satélites que indicam o avanço da nuvem sobre o 
estado do Rio Grande do Sul.”  

II. “Os focos de incêndio de 2019 na Amazônia se concentram 
em propriedades privadas, de acordo com estudo do Ipam 
(Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) divulgado 
nesta quarta (4). Essas áreas cobrem 18% da Amazônia e 
concentram 33% dos focos de fogo registrados pelo Inpe 
(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) entre 1º de 
janeiro e 29 de agosto deste ano.” 

 

Tendo em vista os incêndios anteriormente citados 
(Amazônia e Austrália), analise as afirmativas a seguir. 
I. Os incêndios tanto da Austrália quanto da Amazônia 

ocorreram por causas exclusivamente naturais.  
II. Na Amazônia, a floresta é tropical úmida; na Austrália, 

os incêndios se espalham principalmente pela floresta 
tropical seca.  

III. Na vegetação da Austrália, a flora e a fauna têm melhores 
adaptações para se recuperarem mais rápido depois de 
incêndios.  

IV. Na Amazônia, a maior parte dos incêndios se inicia por 
ação humana, realizados como método de limpeza do 
terreno.  

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II. 
B) II e IV. 
C) I, III e IV. 
D) II, III e IV. 
 
Questão 17 
O famoso autor de “Morte e Vida Severina” faria 100 anos em 
janeiro de 2020. Foi um poeta cuja obra se notabilizou 
sobretudo pela exatidão com as palavras. Tamanho era seu 
zelo com os versos que o pernambucano ficou conhecido 
como o “poeta-engenheiro”. A escrita lhe parecia como a 
lapidação de diamantes brutos – que só se tornam joia 
preciosa após submetidos a minucioso processo de trata-
mento. Esse verdadeiro ícone da literatura brasileira chegou a 
integrar o quadro de diplomatas brasileiros, sendo também 
reconhecido internacionalmente. Trata-se de: 
A) Zuenir Ventura. 
B) Vinicius de Moraes. 
C) Alceu Amoroso Lima. 
D) João Cabral de Melo Neto. 
 
 
 
 
 

Questão 18 
O então deputado federal Tiririca (PR-SP) foi condenado pela 
paródia da música “O Portão”, de Roberto e Erasmo Carlos, 
na campanha eleitoral de 2014. O parlamentar foi condenado 
ao pagamento de indenização ao selo EMI, da Sony, por danos 
materiais. Na propaganda, Tiririca aparecia diante de um 
piano com uma peruca que imitava o cabelo de Roberto 
Carlos e disparava os seguintes versos: “Eu votei, de novo eu 
vou votar / Tiririca, Brasília é o seu lugar”. No fim do ano 
passado (2019), o caso foi julgado pelo Superior Tribunal de 
Justiça, que decidiu a favor do deputado, contrariando as 
instâncias anteriores. 
(Disponível em: https://veja.abril.com.br/politica/tiririca-e-condenado-

por-parodia-de-o-portao-na-eleicao/.) 
 
 

Na eleições municipais de 2020, em relação ao uso de 
paródias nas campanhas eleitorais, é correto afirmar que:  
A) Em linhas gerais, os políticos estão liberados para fazer 

paródias com qualquer canção – mesmo sem autorização 
dos autores. 

B) Na prática, as paródias só poderão ser usadas em cam-
panhas menores que, pela baixa exposição, correrão menos 
risco de sofrer processo. 

C) Permanece a regra rígida de que qualquer paródia, com 
intuito comercial ou eleitoral, precisa ter a aquiescência 
prévia e assinada pelo autor. 

D) Poderão ser utilizadas, desde que não tenham menções 
religiosas, cômicas, ou que descaracterizem de alguma 
forma a obra original em questão. 

 
Questão 19 
 

Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de 
Tóquio, em 2020 

 

O objetivo é mostrar que os Jogos podem ser sustentáveis e 
contribuir com soluções no Japão e no mundo. As Olimpíadas 
e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem 
diversas nações, consideradas uma das maiores do mundo. 
Com isso, os organizadores criaram o conceito de Sustenta-
bilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o 
planeta e as pessoas”. As Olimpíadas de Tóquio serão 
disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a 
participação de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações 
Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte 
é um importante facilitador do desenvolvimento sustentável”. 

(Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-
sustentabilidade-olimpiadas-japao.) 

 

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável), é e será, por muito tempo, pauta 
não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa 
que contém apenas ODSs. 
A) Redução das desigualdades e reforma agrária. 
B) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.                                                                                               
C) Igualdade de gênero e educação de qualidade.  
D) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 
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Questão 20 
A possibilidade da cobrança de taxas sobre a energia da 
chamada Geração Distribuída (GD) tem gerado controvérsia. 
A Aneel Agência Nacional de Energia Elétrica), porém, afirma 
que tem motivos técnicos para propor a cobrança de taxas 
sobre a GD. A modalidade está explícita através de uma 
resolução da própria Aneel, publicada em 2012.  
(Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/republica/energia-

solar-aneel-taxa.) 
 

Em termos técnicos, o que está em jogo é algo chamado 
Geração Distribuída, ou seja: 
A) Aquele tipo de energia, renovável ou não, destinada à 

distribuição equitativa em comunidades mais próximas 
às fontes específicas de produção, sejam elas públicas ou 
privadas. 

B) Energia exclusivamente rural, produzida por geradores de 
pequeno porte, na maioria das vezes em propriedades 
subsidiadas pelo próprio governo através de programas de 
cunho social. 

C) Aquele quantitativo de energia excedente, que não 
chegou a ser consumida e que, portanto, é destinada 
principalmente à parcela desprivilegiada da população, 
sem acesso a outras fontes energéticas. 

D) Um tipo de fonte de energia elétrica conectada diretamente 
à rede de distribuição, o que pode ocorrer com diversas 
fontes de energia sustentáveis como a energia solar, eólica 
e até proveniente de usinas hidroelétricas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 21 
Considerando o contido na Lei Orgânica do Município de 
Formiga/MG, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de 

projetos de sua iniciativa. 
B) A fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional 

e patrimonial do município será exercida pela Câmara 
Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de 
controle interno de cada poder e entidade. 

C) O Prefeito poderá gozar férias anuais de trinta dias, sem 
prejuízo da remuneração, estas sempre coincidindo com 
as férias escolares, a seu critério. As férias não gozadas 
anualmente podem ser acumuladas, ou pagas em dobro 
no futuro. 

D) As Contas do Município ficarão, durante sessenta dias, 
anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para 
exame e apreciação, devendo ser dada ampla publicidade 
do local onde se encontra, bem como as datas inicial e 
final do prazo para consulta do interessado, o qual 
poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 

 
 
 
 

Questão 22 
De acordo com o contido no Estatuto do Servidor Público de 
Formiga/MG, Lei Complementar nº 41/2011 e suas alterações, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O prazo de validade do concurso, as condições de sua 

realização e os requisitos a serem satisfeitos pelos candi-
datos serão estabelecidos em Edital, a ser fixado na sede 
dos órgãos municipais e publicado na internet. 

B) A nomeação obedecerá a ordem de classificação em 
concurso, o número de vagas, o prazo de sua validade e 
será, sempre, para o grau ou padrão de vencimento 
inicial da classe na qual o cargo estiver enquadrado, 
conforme as condições estabelecidas no Edital.  

C) O concurso será de provas ou de provas e títulos, 
podendo ser utilizadas, também, outras formas de 
avaliação, sendo a inscrição do candidato condicionada 
ao pagamento do valor fixado no Edital, quando 
indispensável ao seu custeio, ressalvadas as hipóteses de 
isenção nele expressamente previstas. 

D) A nomeação far-se-á em caráter efetivo, quando se tratar 
de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira, em 
comissão, para cargos de confiança, de livre nomeação e 
exoneração, assim declaradas em lei ou em substituição, 
nos casos de impedimento legal do ocupante de cargo de 
provimento efetivo, direção, chefia e assessoramento, na 
forma da lei. 

 
Questão 23 
De acordo com os dispositivos do Estatuto do Servidor 
Público de Formiga/MG, Lei Complementar nº 41/2011 e 
suas alterações, marque V para as afirmativas verdadeiras e 
F para as falsas. 
(     ) É de quinze dias, contados da data da posse, o prazo 

para que o servidor entre em exercício, quando 
apresentará ao órgão competente os elementos 
necessários ao lançamento de seus dados individuais 
indispensáveis ao assentamento legal e legítimo, a ser 
lavrado e arquivado pelo órgão da administração 
responsável.  

(     ) No âmbito do Poder Legislativo, os servidores receberão 
horas extras, vedado o regime de compensação de 
horas. 

(     ) O servidor está sujeito a jornada regular de até oito horas 
diárias, com carga horária até o limite de quarenta horas 
semanais, exceto os servidores admitidos com jornada 
diferenciada em regime de escala de revezamento, na 
forma prevista nesta lei, na lei de criação de cargos 
específica e no edital de concurso público. 

A sequência está correta em  
A) V, V, F. 
B) V, F, V. 
C) F, V, V. 
D) V, V, V.  
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Questão 24 
Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de 
Formiga/MG, analise as afirmativas a seguir. 
I. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos 

do Poder Executivo dar-se-á uma única vez, no dia 1º de 
janeiro de cada ano, segundo a variação do INPC ou de 
índice que venha a substitui-lo. 

II. A administração municipal é constituída dos órgãos 
integrados na estrutura administrativa da Prefeitura e de 
entidades dotadas de personalidade jurídica própria. 

III. A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade 
social, como estabelecido em lei federal, não poderá 
contratar com o Poder Público Municipal nem dele 
receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.  
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 25 
Em relação à Lei nº 8.429/92, são atos de improbidade 
administrativa que causam prejuízo ao erário, EXCETO: 
A) Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou 

renda, bem como no que diz respeito à conservação do 
patrimônio público. 

B) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para 
facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel 
ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades 
referidas no Art. 1º por preço superior ao valor de 
mercado. 

C) Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica 
privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes 
do acervo patrimonial das entidades mencionadas no Art. 
1º desta Lei, sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie. 

D) Permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, 
máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, 
de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades 
mencionadas no Art. 1º desta Lei, bem como o trabalho de 
servidor público, empregados ou terceiros contratados por 
essas entidades. 

 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
 
Questão 26 
“Ferramenta eletrônica federal que integra os documentos de 
transporte florestal federal e estaduais, com o objetivo de 
monitorar e controlar a exploração, a transformação, a comerci-
alização, o transporte e o armazenamento dos recursos flores-
tais.” Trata-se de: 
A) Sistema DOF (Documento de Origem Florestal).  
B) CLT-F (Consolidação das Leis de Transporte Florestal). 
C) SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação). 
D) ARTff (Anotação de Responsabilidade Técnica da flora e 

fauna). 

Questão 27 
Sobre os conceitos gerais de monitoramento do solo, água 
e ar, analise as afirmativas a seguir. 
I. Represas, como a represa que forma o Lago de Furnas, que 

banha Formiga/MG e demais cidades vizinhas, submetidas a 
descargas de esgotos orgânicos, podem apresentar prolife-
rações indesejadas de algas e de macrófitas aquáticas, que 
podem prejudicar sua balneabilidade. Por isso é importante 
o monitoramento periódico dos parâmetros limnológicos 
básicos. 

II. O monitoramento da qualidade do ar é realizado para 
determinar o nível de concentração de um grupo de 
poluentes universalmente consagrados como indicadores, 
tais como nitritos, nitratos, ortofosfatos, condutividade 
elétrica e turbidez; o buraco na camada de ozônio em cima 
da cidade também deve ser monitorado, pois também é 
afetado pelos poluentes dos combustíveis veiculares. 

III. O ponto inicial para o monitoramento dos solos é o estudo e 
o exame do perfil do solo em seu meio natural. Através de 
aberturas de trincheiras, deve-se descrevê-lo completa-
mente, considerando características como transição, profun-
didade e espessura dos horizontes e camadas, cor, textura, 
raízes etc. Por exemplo, solos escuros estão associados, 
frequentemente, à riqueza de nutrientes (matéria orgânica 
também chamada de húmus). 

IV. Poços tubulares profundos devem ser objeto de monito-
ramento periódico, não somente quanto ao seu manejo e 
dos seus equipamentos associados, mas também se deve 
ater à proteção de seu entorno, observando possíveis 
fontes de contaminações, tais como vazamentos em redes 
de esgoto, lixões clandestinos etc. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) III. 
B) I e II. 
C) II e IV. 
D) I, III e IV. 
 
Questão 28 
Estudos de impactos ambientais deverão definir os limites da 
área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada por tais 
impactos. A área de influência do projeto, dessa forma, 
deverá considerar, em todos os casos, a bacia hidrográfica na 
qual o empreendimento se localizará. São características 
positivas da abordagem de bacias hidrográficas, EXCETO: 
A) Oferece oportunidade para o desenvolvimento de parcerias 

e a resolução de conflitos. 
B) Por ser uma unidade física com fronteiras bem delimitadas, 

o manancial garante uma base de integração institucional. 
C) Permite que a população local participe dos processos de 

decisão; estimula a participação da população e a educação 
ambiental e sanitária. 

D) Promove um aumento benéfico dos processos de eutrofi-
zação (enriquecimento orgânico) antrópicos, o que diminui 
satisfatoriamente a população de peixes predadores e 
herbívoros nos rios.  
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Questão 29 
Quais os principais nutrientes que, quando lançados nos 
corpos aquáticos via esgotos domésticos ou carreados pela 
chuva, podem causar sérios impactos na biota e na flora 
destes ambientes? 
A) Molibdênio e hélio. 
B) Nitrogênio e fósforo. 
C) Hidrogênio e carbono. 
D) Tungstênio e manganês.  
 
Questão 30 
Um determinado empreendimento pode gerar ruídos 
indesejáveis à população residente em sua proximidade. 
São medidas mitigadoras eficientes a serem aplicadas, 
EXCETO: 
A) Utilização de equipamentos que possuam tecnologias mais 

silenciosas, assim como reduzir o número de equipamentos 
em funcionamento simultâneo no local. 

B) Funcionamento prioritário dos equipamentos com maior 
potencial de geração de ruídos durante horários preesta-
belecidos e conhecidos pela população.  

C) Ministrar aulas de educação ambiental aos funcionários 
e à população, de modo que estes aprendam a emitir 
menos ruídos e a instalar apetrechos acolchoados nos 
emissores de ruídos dos equipamentos. 

D) Coibir a circulação de veículos pesados em zonas estrita-
mente residenciais. Caso isto não seja possível, devem ser 
utilizados, prioritariamente, trajetos já conhecidos e que 
passem por ruas que possuam menor número de residências, 
de forma prioritária. 

 
Questão 31 
Para o licenciamento ambiental de postos e de centrais de 
recebimento de embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou 
contendo resíduos, regularmente fabricados e comercia-
lizados, estão entre os tipos de documentos, materiais e 
medidas que o empreendedor deverá apresentar, EXCETO: 
A) Identificação de possíveis riscos de contaminação e 

medidas de controle associadas; programa de monito-
ramento de solo e da água nas áreas de postos e centrais 
de recebimento. 

B) Sistema de controle de recebimento e de destinação de 
embalagens vazias ou contendo resíduos; responsável 
técnico pelo funcionamento dos postos e centrais de recebi-
mento; plano de gerenciamento de resíduos perigosos. 

C) Registro de associações de catadores de embalagens 
vazias; comprovante do recolhimento de taxas ambientais 
junto ao órgão ambiental, as quais autorizam a incineração 
destas embalagens, desde que seja utilizado biodiesel. 

D) Croqui de localização dos postos e centrais, locando-o 
dentro da bacia hidrográfica, ou sub-bacia, com rede de 
drenagem, áreas de preservação permanente, edificações, 
vegetação, em um raio mínimo de quinhentos metros.  

 
 

Questão 32 
Assinale, a seguir, a fase de licenciamento ambiental em que 
deverão ser propostas as medidas de controle ambiental. 
A) Licença Prévia. 
B) Licença de Operação. 
C) Licença de Instalação. 
D) Licença de Encerramento.  
 
Questão 33 
Qual a principal função da colocação de uma manta de 
polietileno em um aterro sanitário?   
A) Evitar que urubus e roedores se alimentem dos restos de 

comida. 
B) Acelerar a mudança nos níveis de pH, condutividade elétrica 

e de oxigênio nas camadas mais superficiais do solo. 
C) Proteger o solo que receberá os resíduos e evitar a 

contaminação do lençol freático pelo chorume liberado 
pelos rejeitos ricos em material orgânico. 

D) Permitir que os caminhões do tipo “jamanta” possam 
descarregar suas cargas adequadamente na área do aterro 
sem causar danos nas vias de acesso. 

 
Questão 34 
O PRAD (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas) tem 
como meta principal criar um roteiro sistematizado, contendo 
informações e especificações técnicas organizadas em etapas 
lógicas que visam orientar a tecnologia de recuperação 
ambiental de áreas degradadas ou perturbadas. São consi-
deradas medidas a serem adotadas para alcançar os resul-
tados esperados, EXCETO: 
A) Recomposição topográfica e paisagística: tratos na superfície 

do terreno evitando declives abruptos e taludes inclinados.  
B) Correção da fertilidade do solo, quando for o caso; tratos 

finais da superfície: preparo do solo para etapas finais da 
recuperação, no caso, a revegetação da área.  

C) Relocação da camada fértil do solo: a camada superficial do 
solo, retirada e armazenada no início do empreendimento, 
deve ser novamente distribuída na superfície da área a ser 
recuperada. 

D) Construção de açudes modificados (parecendo lixões), a fim 
de receber materiais descartados pelo empreendimento, os 
quais deverão ser cobertos por águas descartadas pela 
população local. 

 
Questão 35  
“O prazo de validade das Licenças Ambientais varia da 
seguinte maneira: a Licença Prévia será de, no máximo, 
__________; da Licença de Instalação será de, no máximo, 
__________; já o prazo de validade da Licença de Operação 
será de, no mínimo, __________ e, no máximo, 
__________.”Assinale a alternativa que completa correta e 
sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) 4 anos / 3 anos/ 2 anos / 4 anos 
B) 5 anos / 6 anos / 4 anos / 10 anos 
C) 10 anos / 20 anos / 25 anos / 30 anos 
D) 3 meses / 18 meses / 20 meses / 30 meses 
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Questão 36 
Segundo a Lei nº 9.433/1997 (Política Nacional de Recursos 
Hídricos), são exemplos de infração das normas de utilização 
de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos, EXCETO: 
A) Perfurar poços para extração de água subterrânea ou 

operá-los sem a devida autorização.    
B) Fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou 

declarar valores diferentes dos medidos.   
C) Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades 

competentes no exercício de suas funções. 
D) Implantar um Comitê de Bacia Hidrográfica que utilize 

recursos hídricos sem os pagamentos das taxas ambientais 
devidas ao IBAMA e à Sabesp.  

 
Questão 37 
Em relação à Lei nº 9.605/1998 e ao Decreto nº 6.514/2008 
(crimes ambientais), analise as afirmativas a seguir. 
I. 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; os antecedentes 
do infrator quanto ao cumprimento da legislação de 
interesse ambiental; a situação econômica do infrator, 
no caso de multa. 

II. Estão entre as circunstâncias que agravam a pena, quando 
não constituem ou qualificam o crime: a reincidência nos 
crimes de natureza ambiental; ter o agente cometido a 
infração em domingos ou feriados, ou à noite, ou facilitada 
por funcionário público no exercício de suas funções.  

III. As penas de interdição temporária de direito são a 
proibição de o condenado contratar com o Poder Público, 
de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros 
benefícios, bem como de participar de licitações, pelo 
prazo de dois meses, no caso de crimes dolosos, e de três 
meses, no caso de crimes culposos. 

IV. O valor da multa, em geral, será corrigido, periodicamente, 
com base em moedas estrangeiras (como por exemplo 
dólar ou euro), podendo variar entre o mínimo de R$ 50,00 
e o máximo de R$ 5.000,00. 

V. O embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais 
onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, 
não alcançando as demais atividades realizadas em áreas 
não embargadas da propriedade ou posse ou não 
correlacionadas com a infração. A cessação das penalidades 
de suspensão e embargo dependerá de decisão da 
autoridade ambiental após a apresentação, por parte do 
autuado, de documentação que regularize a obra ou 
atividade.  

VI. A multa terá por base unidade, hectare, metro cúbico, 
quilograma, metro de carvão, estéreo, metro quadrado, 
dúzia, estipe, cento, milheiro ou outra medida pertinente, 
de acordo com o objeto jurídico lesado. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) III e VI. 
B) II, IV e V. 
C) I, II, V e VI. 
D) I, III, IV e V. 

Questão 38 
São atividades modificadoras do meio ambiente, cujo 
licenciamento dependerá de elaboração de Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA), a serem submetidos à aprovação do 
órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter 
supletivo, EXCETO: 
A) Distritos industriais e Zonas Estritamente Industriais – 

ZEI.  
B) Construção de escolas de Educação Ambiental com cem 

ou mais alunos.  
C) Aterros sanitários, processamento e destino final de 

resíduos tóxicos ou perigosos.  
D) Projetos urbanísticos, acima de cem hectares, ou em 

áreas consideradas de relevante interesse ambiental a 
critério dos órgãos competentes.  

 
Questão 39 
São sanções aplicáveis aos infratores da Lei nº 7.802/1989 (Lei 
dos Agrotóxicos), isolada ou cumulativamente, independente 
das medidas cautelares de estabelecimento e apreensão do 
produto ou alimentos contaminados, EXCETO: 
A) Condenação de produto; inutilização de produto.  
B) Suspensão, ou mesmo cancelamento, de autorização, 

registro ou licença. Interdição temporária ou definitiva de 
estabelecimento. 

C) Condenação de pagamento de cestas básicas com 
produtos livres de agrotóxicos para as comunidades no 
entorno do bairro do autuado. 

D) Destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, 
com resíduos acima do permitido ou nos quais tenha 
havido aplicação de agrotóxicos de uso não autorizado, a 
critério do órgão competente. 

 
Questão 40 
De acordo com as Normas ISO 14001, as auditorias internas 
do sistema da gestão ambiental podem ser realizadas por 
quais tipos de profissionais?  
A) Servidores públicos federais indicados pelo IBAMA, 

CONAMA, ou pelo departamento ambiental da Polícia 
Federal. 

B) Voluntários designados por ONGs de atuação ambiental 
significativa na região onde está localizada a sede da 
empresa. 

C) Pessoas que trabalhem para a própria organização ou 
pessoas externas selecionadas pela organização que 
trabalhem em seu nome.  

D) Servidores públicos municipais alocados no município em 
que a empresa atua e que possuam registro no Sindicato 
dos Funcionários Públicos. 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com 
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior Completo e 
1 (um) Parecer Jurídico somente para o cargo de Advogado Público; 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os 
cargos de Nível Médio e Médio Técnico; e, 30 (trinta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Fundamental 
Incompleto.  

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva – Parecer Jurídico) que lhe foram fornecidos 
estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, 
o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para os cargos de Nível Fundamental Incompleto, 4h (quatro horas) para os 
cargos de Nível Médio e Superior Completo (exceto Advogado Público) e 5h (cinco horas) para o cargo de Advogado Público. 
Esse período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito) e Folha de Textos 
Definitivos (Prova Discursiva – Parecer Jurídico). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito) e a Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva – Parecer Jurídico), devidamente assinados no local indicado. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá se retirar do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o Caderno de 
Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato 
e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da Sala e pelo Coordenador da Unidade de 
Provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha. 
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 
- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso 
pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso 
Público. 


