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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 08. 
 

Por que você não deve acalmar seu filho com o celular? 
 

Quando uma criança está inquieta ou fazendo muita 
bagunça, colocá-la na frente de um celular com joguinhos ou 
vídeos pode parecer a solução ideal. Mas, se usada constan-
temente, essa técnica pode ter seus reveses. 

Pesquisadores analisaram o uso de dispositivos digitais 
como ferramentas para acalmar crianças com idade entre 3 
e 5 anos. O estudo envolveu 422 pais e 422 crianças. Ele foi 
realizado entre agosto de 2018 e janeiro de 2020, antes da 
pandemia de Covid-19. 

Os cientistas descobriram que o aumento do uso de 
aparelhos eletrônicos como método para acalmar crianças 
estava ligado a uma maior reatividade emocional ao longo 
dos meses. 

As crianças do estudo mudavam de humor rapidamente e 
ficaram mais impulsivas – relação particularmente forte em 
meninos e em crianças que já tinham sinais de hiperatividade, 
impulsividade e temperamento forte, o que os torna mais pro-
pensos a reagir intensamente a sentimentos como raiva, frus-
tração e tristeza. 

“Usar dispositivos móveis para acalmar uma criança 
pequena pode parecer uma ferramenta inofensiva e tempo-
rária para reduzir o estresse em casa, mas pode haver con-
sequências a longo prazo se for uma estratégia regular”, afir-
ma Jenny Radesky, principal autora do estudo e mãe de dois 
filhos. “Esses dispositivos podem comprometer as oportuni-
dades de desenvolvimento de métodos independentes e 
alternativos de autorregulação – particularmente durante os 
seis primeiros anos de vida”. 

Crianças nessa faixa etária costumam apresentar compor-
tamentos difíceis com maior frequência. Acessos de raiva, ata-
ques de birra ou emoções muito intensas podem ser facilmente 
controlados com um tablet ou um smartphone. A solução fun-
ciona, mas o alívio de curto prazo pode comprometer o de-
senvolvimento emocional da criança. 

O estudo chama a atenção para o uso exagerado e 
constante desse método simples. Se aplicado com modera-
ção, pode ser útil – mas não deve ser a principal forma de 
lidar com situações difíceis.  

Para não desamparar pais que abusavam desse método, 
os pesquisadores também apresentaram algumas outras opções 
para acalmar as crianças. 

Fornecer experiências sensoriais ou estimular exercí-
cios, por exemplo, pode ajudar. Isso pode incluir balançar, 
abraçar, pular em um trampolim, ouvir música ou olhar para 
figuras de um livro. 

Ao tentar nomear o que seu filho está sentindo, os pais 
ajudam a conectar a linguagem aos estados emocionais; além 
de mostrar à criança que ela é compreendida pelos adultos. 

Os pesquisadores também promovem alternativas para os 
comportamentos particularmente negativos de quando estão 
chateadas. Ao tentar comunicar suas emoções, as crianças podem 
recorrer a impulsos violentos ou exagerados. Os pais podem 
ensiná-las comportamentos substitutos mais seguros – como 
descontar a raiva em um travesseiro ao invés de um colega, ou 
comunicar-se claramente quando gostaria de atenção ao invés 
de abrir um berreiro. 

“Todas essas soluções ajudam as crianças a se entende-
rem melhor e a se sentirem mais competentes para adminis-
trar seus sentimentos”, afirma Radesky. “O cuidador também 
precisa tentar manter a calma e não reagir exageradamente às 
emoções da criança. Esses cuidados ajudam a desenvolver ha-
bilidades de regulação emocional que duram a vida toda.” 

“Por outro lado, usar um dispositivo móvel não ensina 
uma habilidade – apenas distrai a criança de como ela está 
se sentindo. Crianças que não desenvolvem essas habilida-
des na primeira infância são mais propensas a ter dificulda-
des quando estressadas na escola ou com colegas à medida 
que envelhecem.” 

(CAPARROZ, Leo. Por que você não deve acalmar seu filho com o 
celular? Revista Superinteressante, 2022. Disponível em: https://super. 
abril.com.br/ciencia/por-que-voce-nao-deve-acalmar-seu-filho-com-o-

celular-segundo-este-estudo/ Acesso em: 22/12/22. Adaptado.) 

  

Questão 01 
A principal contradição que sustenta a reflexão proposta 
no texto diz respeito à(ao) 
A) proibição do uso de smartphones pelos pais e imediata 

inserção de práticas de autocontrole dos sentimentos nas 
crianças. 

B) uso moderado do celular em situações de conflito emo-
cional e controle de comportamento negativo da criança 
pelos responsáveis. 

C) monitoramento do uso do celular pelos pais e posterior 
inserção de práticas de regulação de comportamentos 
negativos nas crianças. 

D) uso de dispositivos eletrônicos como estratégia facilita-
dora para acalmar as crianças e o prejuízo para o seu de-
senvolvimento emocional. 

E) resposta emocional negativa das crianças em situações con-
flituosas e o controle do seu comportamento por meio de 
técnicas de gestão emocional.  

 

Questão 02 
Acerca das informações obtidas por meio da pesquisa apre-
sentada no texto, é INCORRETO afirmar que:  
A) Os pais permitiram que as crianças usassem o celular ainda 

com mais frequência para controlarem seu comportamento 
em casa durante a pandemia. 

B) Em vez de oferecem o celular, os responsáveis podem es-
timular as crianças a extravasar seus sentimentos, usando, 
para isso, a comunicação verbal. 

C) É possível controlar facilmente as emoções intensas de crian-
ças com tablet ou celular, mas essa prática constante preju-
dica seu desenvolvimento emocional. 

D) As crianças com histórico de hiperatividade e impulsivi-
dade podem ter seu comportamento negativo potenciali-
zado pelo uso exagerado de celulares. 

E) Os pesquisadores sugerem alternativas de controle emo-
cional das crianças pelos pais sem que se apele para o 
celular, tais como abraçar, pular, folhear um livro. 
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Questão 03 
Observe o emprego do acento indicativo de crase nas se-
guintes passagens do texto: 
1. “além de mostrar à criança que ela é compreendida pelos 

adultos.” (10º§) 
2. “manter a calma e não reagir exageradamente às emoções 

da criança.” (12º§) 
3. “quando estressadas na escola ou com colegas à medida 

que envelhecem.” (13º§) 
Analise as seguintes justificativas para o emprego da crase 
em relação aos fragmentos anteriores: 
I. Em 1, 2 e 3, o emprego da crase se justifica por um princí-

pio de regência verbal. 
II. Em 3, o acento grave foi adequadamente empregado em 

“à medida que” por se tratar de uma locução conjuntiva 
com palavra feminina. 

III. Em 1, se a expressão “a criança” estivesse no plural – “as 
crianças” –, o “as” não poderia receber o acento grave 
porque o enunciado ficaria gramaticalmente incorreto. 

IV. Em 2, se o “as” que antecede “emoções” estivesse no singu-
lar (“a”), não poderia haver o emprego da crase. Portanto, o 
adequado seria: “a emoções da criança”. 

Está correto o que se afirma apenas em  
A) I e III. 
B) I e II. 
C) II e IV. 
D) III e IV. 
E) I, II e III. 
 

Questão 04 
A mudança de posição do advérbio no enunciado pode provo-
car significativas alterações semânticas. Assinale a alternativa 
em que há mudança de sentido quando o fragmento original 
em I é reescrito em II.  
A) I. “Mas, se usada constantemente, essa técnica pode ter seus 

reveses.” (1º§) 
II. Mas, se constantemente usada, essa técnica pode ter 
seus reveses. 

B) I. “As crianças do estudo mudavam de humor rapidamente e 
ficaram mais impulsivas [...]” (4º§) 
II. As crianças do estudo mudavam rapidamente de humor e 
ficaram mais impulsivas [...] 

C) I. “O cuidador também precisa tentar manter a calma e não 
reagir exageradamente às emoções da criança.” (12º§) 
II. O cuidador também precisa tentar manter a calma e não 
reagir às emoções da criança exageradamente. 

D) I. “Acessos de raiva, ataques de birra ou emoções muito in-
tensas podem ser facilmente controlados com um tablete 
[...](6º§) 
II. Acessos de raiva, ataques de birra ou emoções muito 
intensas podem ser controlados com um tablet facilmen-
te [...] 

E) I. “Os pesquisadores também promovem alternativas para 
os comportamentos particularmente negativos de quando 
estão chateadas.” (11º§) 
II. Os pesquisadores também promovem alternativas para os 
comportamentos negativos de quando estão particularmente 
chateadas.  

Questão 05 
A principal informação do texto se encontra em qual passagem 
a seguir? 
A) “Os pesquisadores também promovem alternativas para os 

comportamentos particularmente negativos de quando estão 
chateadas.” (11º§) 

B) “Os cientistas descobriram que o aumento do uso de aparelhos 
eletrônicos como método para acalmar crianças estava ligado 
a uma maior reatividade emocional ao longo dos meses.” (3º§) 

C) “Fornecer experiências sensoriais ou estimular exercícios, por 
exemplo, pode ajudar. Isso pode incluir balançar, abraçar, pular 
em um trampolim, ouvir música ou olhar para figuras de um 
livro.” (9º§) 

D) “O estudo chama a atenção para o uso exagerado e cons-
tante desse método simples. Se aplicado com moderação, 
pode ser útil – mas não deve ser a principal forma de lidar com 
situações difíceis”. (7º§) 

E) “Quando uma criança está inquieta ou fazendo muita ba-
gunça, colocá-la na frente de um celular com joguinhos ou ví-
deos pode parecer a solução ideal. Mas, se usada constante-
mente, essa técnica pode ter seus reveses.” (1º§) 

 

Questão 06 
Selecione o fragmento que, discursiva e pragmaticamente, 
mais se aproxima da tipologia textual injuntiva. 
A) “O cuidador também precisa tentar manter a calma e não 

reagir exageradamente às emoções da criança.” (12º§) 
B) “Crianças que não desenvolvem essas habilidades na primei-

ra infância são mais propensas a ter dificuldades [...]” (13º§) 
C) “Esses dispositivos podem comprometer as oportunida-

des de desenvolvimento de métodos independentes [...]” 
(5º§) 

D) “Para não desamparar pais que abusavam desse método, 
os pesquisadores também apresentaram algumas outras 
opções [...]” (8º§) 

E) “Acessos de raiva, ataques de birra ou emoções muito in-
tensas podem ser facilmente controlados com um tablete 
ou um smartphone.” (6º§) 

 

Questão 07 
Assinale a alternativa que apresenta marca(s) de modaliza-
ção do discurso, ou seja, presença de subjetividade por parte 
do enunciador. 
A) “Pesquisadores analisaram o uso de dispositivos digitais como 

ferramentas para acalmar crianças [...]” (2º§) 
B) “Esses cuidados ajudam a desenvolver habilidades de re-

gulação emocional que duram a vida toda.” (12º§) 
C) “A solução funciona, mas o alívio de curto prazo pode com-

prometer o desenvolvimento emocional da criança.” (6º§) 
D) “O estudo envolveu 422 pais e 422 crianças. Ele foi reali-

zado entre agosto de 2018 e janeiro de 2020, [...]” (2º§) 
E) “[...] usar um dispositivo móvel não ensina uma habilidade – 

apenas distrai a criança de como ela está se sentindo.” (13º§) 
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Questão 08 
Na passagem “Usar dispositivos móveis para acalmar uma cri-
ança pequena pode parecer uma ferramenta inofensiva e 
temporária para reduzir o estresse em casa, mas pode haver 
consequências a longo prazo se for uma estratégia regular, 
[...]” (5º§), se o verbo “haver” fosse substituído pelo verbo 
“existir”, a reescrita adequada da locução verbal destacada seria  
A) pode existir. 
B) poder existir. 
C) podem existir. 
D) pode existirem. 
E) podem existirem.  
 

Questão 09 
Em relação à finalidade dos expedientes oficiais, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) O despacho é redigido para dar sequência a algum assunto 

que foi encaminhado para a apreciação da autoridade. Além 
disso, ele pode comunicar uma decisão, ordem ou até reco-
mendar o prosseguimento de um processo. 

B) A certidão é uma declaração que tem por objetivo comprovar 
um ato ou registro de processo, livro ou documento existente 
em repartições públicas. Além disso, vale lembrar que quando 
autenticadas têm o mesmo valor de um documento original. 

C) A portaria é um documento pelo qual a autoridade infe-
rior ao chefe do Executivo estabelece normas para dis-
ciplinar a conduta de seus subordinados. Além disso, ela 
é assinada, por exemplo, por presidente, diretor-geral, dentre 
outros. 

D) O memorando é um documento pelo qual o indivíduo inte-
ressado solicita ao Poder Público algo que ele acredite que lhe 
pertença ou até que deva usufruir. Além disso, ele pode usar 
para se defender de uma determinada prática ou até situação 
que o lese de alguma forma.  

E) O parecer é uma avaliação feita por órgãos especializados 
a respeito de situações que lhes foram colocadas para 
essa apreciação. Dessa forma, ele deve indicar a solução 
ou as razões e fundamentos necessários para a tomada 
de decisão por um órgão competente. 

 

Questão 10 
Um dos atrativos da comunicação por correio eletrônico é sua 
flexibilidade. Assim, não há necessidade de padronização da 
mensagem comunicada. No entanto, devem-se observar algu-
mas orientações quanto à sua estrutura. Considerando a uti-
lização do correio eletrônico na correspondência oficial, nele 
somente será facultada a presença de: 
A) Vocativo. 
B) Anexo(s). 
C) Texto de assinatura. 
D) Informações sobre local e data. 
E) Preenchimento do campo “Assunto”.  
 

 
 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 

Questão 11 
Patrícia é servidora da SEGER/ES e atua como analista de 
programas, projetos e ações. Na primeira semana do mês 
de março, recebeu uma demanda para analisar os relató-
rios de um projeto a ser executado pelo poder público com 
prazo para entrega de seu parecer de 5 dias úteis. De posse 
dessa situação, ela decidiu dividir o serviço de análise no 
prazo de 4 dias para revisar tudo no último dia. Portanto, 
ela planejou executar a análise dos relatórios da seguinte 
forma: 

• 1º dia: analisar 1/4 dos relatórios; 

• 2º dia: analisar metade dos relatórios que restaram do pri-
meiro dia; 

• 3º dia: analisar o equivalente à metade da soma dos rela-
tórios analisados nos dois primeiros dias; 

• 4º dia: analisar os 6 relatórios restantes; e, 

• 5º dia: realizar a revisão de todos os relatórios analisados 
nos quatro dias anteriores e elaborar o parecer final. 

De acordo com essa relação de trabalho, pode-se concluir 
que Patrícia possui um total de relatórios a serem analisa-
dos que está compreendido entre: 
A) 1 e 25 relatórios. 
B) 26 e 50 relatórios. 
C) 51 e 75 relatórios. 
D) 76 e 100 relatórios.  
E) 101 e 125 relatórios. 
 

Questão 12 
No setor de Recursos Humanos de uma determinada em-
presa trabalham 18 funcionários, sendo 8 solteiros e 10 ca-
sados. Se metade dos solteiros têm filhos e apenas dois ca-
sados não têm filhos, pode-se afirmar que, dentre os fun-
cionários deste setor, não possuem filhos: 
A) Metade dos funcionários. 
B) Um terço dos funcionários. 
C) Um quarto dos funcionários. 
D) Dois terços dos funcionários. 
E) Dois quintos dos funcionários. 
 

Questão 13 
Os amigos Ana, Beto, Carla e Daniel foram a um restaurante 
jantar e se ajustaram em uma mesa de formato quadrado. Ana 
sentou-se primeiro e estabeleceu a seguinte regra para a orga-
nização dos amigos à mesa: “o mais velho entre vocês sentar-se-
á a minha direita, de frente para o amigo mais novo e Carla irá 
sentar-se à esquerda de Bruno”. Com base nessas informações, a 
respeito dos três amigos de Ana, é necessariamente verdade que: 
A) Carla é mais nova que Bruno. 
B) Daniel é mais velho que Carla. 
C) Bruno é mais novo que Daniel. 
D) Daniel é mais novo que Bruno. 
E) Bruno não é o mais velho entre os três amigos. 
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Questão 14 
Os amigos Eli, Fanuel e Gabriela são oriundos de uma mesma 
cidade e foram aprovados em concurso público. Cada um dos 
amigos conta que utilizou uma estratégia diferente para se 
preparar para o certame: curso presencial; PDF; e, vídeo-aulas. 
Em uma entrevista realizada no jornal local, eles fizeram a 
seguintes declarações: 

• Gabriela: não fiz curso presencial, mas fiquei melhor colo-
cada que Eli. 

• Fanuel: utilizei o curso presencial, mas não fui o primeiro 
colocado. 

• Eli: eu não utilizei PDF. 
De posse dessas informações, é necessariamente correto 
que, entre os amigos: 
A) Gabriela foi a melhor colocada e estudou por vídeo-aula. 
B) Eli foi o terceiro melhor colocado e estudou por vídeo-aula. 
C) Eli foi o segundo melhor colocado e Gabriela estudou por 

PDF. 
D) Gabriela estudou por PDF e não foi a segunda melhor co-

locada. 
E) Fanuel foi o segundo melhor colocado e Gabriela foi a melhor 

colocada entre os três. 
 

Questão 15 
Considere a seguinte sequência lógica: 
 

15, 46, 139, 418, X, 3.766, 11.299 
 

Se X é um elemento dessa sequência, qual é o valor do pro-
duto de seus algarismos? 
A) 30 
B) 40 
C) 50 
D) 60 
E) 70 
 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

Questão 16 
Carla, brasileira nata, está residindo em outro país. Após 
três anos morando no local, ela decide adquirir a nacionali-
dade estrangeira. De acordo com a Constituição Federal, 
assinale a afirmativa correta. 
A) Apenas os brasileiros naturalizados ficam sujeitos às hi-

póteses de perda de nacionalidade brasileira. 
B) Em hipótese alguma Carla poderá adquirir outra nacio-

nalidade, sob risco de perda da nacionalidade brasileira. 
C) Carla poderá adquirir a nacionalidade estrangeira, caso 

lhe seja imposta como condição para o exercício de 
direitos civis. 

D) Carla poderá perder a nacionalidade brasileira, se for 
condenada no exterior por crime relacionado a tráfico 
ilícito de drogas. 

E) Carla poderá adquirir a nacionalidade estrangeira, em qual-
quer hipótese, sem que isso acarrete a perda da nacionali-
dade brasileira. 

 
 

Questão 17  
Determinado projeto de lei ordinária, de iniciativa do Presi-
dente da República, teve início na Câmara dos Deputados 
Federais, onde foi aprovado. Em seguida, foi apreciado e apro-
vado pelo Senado Federal, com o mesmo rito de votação. Por 
fim, foi promulgado pelas Mesas da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal. Diante do exposto, assinale a afirmativa 
correta. 
A) O projeto de lei deveria ter sido encaminhado à aprecia-

ção do Poder Executivo, ainda que o Presidente só pu-
desse se manifestar pela sanção, pois a iniciativa foi de 
sua autoria. 

B) O projeto de lei deveria ter sido encaminhado à aprecia-
ção do Poder Executivo para que, após a conclusão das 
deliberações pelo Congresso Nacional, procedesse com a 
publicação da lei. 

C) O projeto de lei poderia ter sido promulgado diretamente 
pelo Congresso Nacional, pois foi de iniciativa do Presi-
dente da República e, sendo assim, desnecessária a apre-
ciação posterior por parte do Poder Executivo. 

D) Embora o projeto de lei ordinária fosse de iniciativa do 
Presidente da República, era necessário que, após a con-
clusão das deliberações no Senado Federal, seguisse à 
apreciação do Poder Executivo para veto ou sanção. 

E) Embora o projeto de lei ordinária fosse de iniciativa do 
Presidente da República, era necessário que, após a con-
clusão das deliberações no Senado Federal, seguisse para 
apreciação do Poder Executivo para sua imediata promul-
gação. 

 

Questão 18  
Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, é possível a criação, a incorporação, a fusão e o des-
membramento de municípios, por meio de lei estadual, dentro 
do período determinado por lei complementar federal, com 
consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos muni-
cípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade 
Municipal. Com base na informação apresentada, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) Muitos municípios foram criados após a Constituição de 

1988, mesmo sem a edição de lei complementar federal. 
B) Atualmente, não é possível a criação de novos municípios 

por falta da edição de lei complementar federal que disci-
pline a matéria.                                                                                                

C) Foram ajuizadas algumas ações diretas de inconstitucio-
nalidade perante o STF, que questionaram a validade de 
leis estaduais que criaram novos municípios. 

D) Foi promulgada uma Emenda à Constituição de 1988 que 
acrescentou novo artigo ao ADCT, convalidando os atos 
de criação, fusão, incorporação e desmembramento de 
municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de de-
zembro de 2006. 

E) O STF declarou a inconstitucionalidade das leis estaduais 
que criaram municípios após a Constituição de 1988, mas 
modulou os efeitos de sua decisão, em face da omissão 
legislativa, estabelecendo que, enquanto não houver a 
edição da lei complementar pelo Congresso Nacional, a 
lei estadual suprirá sua omissão. 
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Questão 19  
O prefeito do município X está em exercício do seu segundo 
mandato e tem intenção de concorrer ao cargo de governa-
dor de estado. Nesse sentido, para participar do pleito elei-
toral, o prefeito deverá 
A) ser brasileiro nato. 
B) ter no máximo setenta anos de idade. 
C) ter idade mínima de trinta e cinco anos. 
D) desincompatibilizar até quatro meses antes do pleito elei-

toral. 
E) renunciar ao respectivo mandato até seis meses antes do 

pleito eleitoral.                                                                                                
 

Questão 20  
A Constituição Federal dispõe sobre duas fórmulas de cálculo 
do número de deputados que comporão as Assembleias Le-
gislativas dos Estados. Se o estado do Espírito Santo possui dez 
deputados federais, quanto à fórmula de cálculo de seus de-
putados estaduais, assinale a afirmativa correta. 
A) Será diferente da que se aplica aos estados da região Sul. 
B) Será diferente da que se aplica aos estados da região 

Norte.  
C) Será igual à que se aplica a Alagoas, que tem nove de-

putados federais. 
D) Será diferente da que se aplica a Paraíba, que tem doze 

deputados federais. 
E) Será igual à que se aplica a Minas Gerais, que tem cin-

quenta e três deputados federais. 
                                                                                   

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

Questão 21  
A ciência do Direito é um ramo do conhecimento que estuda, 
dentre outros temas, as normas obrigatórias que controlam as 
relações dos indivíduos em uma sociedade. Nesse campo do 
saber, está compreendido um conjunto harmônico de princí-
pios jurídicos que regem os órgãos públicos, os agentes e as 
atividades públicas, tendentes a realizar concreta, direta e 
imediatamente os fins desejados pelo Estado. Esse ramo do 
direito possui como fonte primária: 
A) A lei, entendida em sentido amplo. 
B) Os costumes, visto que forma a base da moralidade. 
C) Os deveres morais, que são reflexos dos anseios sociais. 
D) A jurisprudência, especialmente as súmulas vinculantes. 
E) A doutrina, quando consagrada pela crítica especializada. 
 

Questão 22  
Determinado cidadão obteve alvará de construção para a edi-
ficação de um prédio de dez andares. Antes mesmo do início 
das obras, uma lei superveniente alterou o zoneamento ur-
bano vedando a construção acima de três pavimentos. Neste 
caso, a extinção da licença para construir se dá por: 
A) Cassação. 
B) Anulação. 
C) Renúncia. 
D) Revogação. 
E) Caducidade. 
 

Questão 23  
Sobre o regime jurídico constitucional e legal aplicável aos 
agentes públicos, assinale a afirmativa correta. 
A) Todo servidor público efetivo é estável. 
B) Todo servidor público estável é efetivo. 
C) Nenhum servidor efetivo estável pode ser exonerado. 
D) Nenhum servidor efetivo estável pode ser reintegrado. 
E) Todo servidor público efetivo estável pode ser demitido. 
 

Questão 24  
Quanto aos serviços públicos, considerando seu conceito, ele-
mentos constitutivos, formas de prestação, meios de execu-
ção, classificação e princípios, assinale a afirmativa correta. 
A) A delegação de serviços públicos ao particular corresponde 

ao modelo de descentralização por colaboração. 
B) A legislação brasileira comporta o pagamento de taxa e veda 

a cobrança de tarifa na prestação de serviços públicos. 
C) Os serviços públicos são sempre uti universi, já que a Cons-

tituição Federal veda a prestação de serviços uti singuli. 
D) Na desconcentração, temos a prestação de serviços pú-

blicos realizada pelas empresas públicas e autarquias. 
E) O conceito de serviços públicos está muito bem delimitado 

na doutrina, sendo definido de modo unânime pelos autores. 
 

Questão 25  
Quanto ao Controle da Administração Pública, assinale a 
afirmativa correta. 
A) No controle interno, cada ente federativo deve constituir 

seu tribunal de contas local. 
B) No controle jurisdicional, é vedado ao Poder Judiciário 

revogar atos do Poder Executivo. 
C) O controle realizado pelo Poder Legislativo que susta um 

ato do Poder Executivo, classifica-se com prévio. 
D) É concomitante o controle jurisdicional quando se suspende 

a realização de concurso público logo após sua realização. 
E) O controle parlamentar permite à Casa Legislativa anular os 

atos do Poder Executivo quando eivado de vício de legali-
dade. 

 
 

ÉTICA E LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

Questão 26 

Nos termos da Lei Complementar nº 282/2004, que estabe-
lece regras do Regime Próprio de Previdência do Estado do 
Espírito Santo, assinale a afirmativa correta. 
A) Os benefícios calculados pela média serão reajustados por 

paridade com os servidores ativos.  
B) A servidora titular exclusivamente do cargo de professora 

aposenta-se aos 52 anos de idade. 
C) A manutenção da aposentadoria por invalidez poderá ser 

objeto de reavaliação por perícia médica. 
D) O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 

80% da média aritmética das remunerações. 
E) O servidor que requerer a aposentadoria voluntária per-

manecerá em atividade até a publicação do ato. 
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Questão 27 
Nestor, na qualidade de Analista do Executivo, está verificando 
o direito de alguns servidores estaduais ao recebimento de 
benefício previdenciário. Nos termos da Lei Complementar nº 
282/2004, observado o cumprimento de todos os requisitos 
formais, terá direito a benefício previdenciário custeado com 
recursos do Regime Próprio de Previdência do Estado do Espí-
rito Santo: 
A) “Ana Cláudia, servidora ocupante de cargo efetivo, que está 

no nono mês de gestação.” – Pedido:  licença maternidade. 
B) “Mirtes, que conta 19 anos de idade, filha não emancipada 

de ex-servidora efetiva aposentada e falecida no mês ante-
rior.” – Pedido: pensão por morte de sua genitora. 

C) “Antônio, agente político, que se encontra diagnosticado 
com depressão, havendo laudo de incapacidade para o 
trabalho.” – Pedido: aposentadoria por invalidez. 

D) “Paulo, servidor detentor exclusivamente de cargo em co-
missão, que completou 65 anos de idade e 40 anos de servi-
ços prestados ao Estado.” – Pedido:  aposentadoria voluntá-
ria. 

E) “Marcelo, servidor público concursado, que se acidentou 
durante o final de semana, em sua residência e se encon-
tra temporariamente incapaz para o trabalho.” – Pedido: 
auxílio-doença. 

 

Questão 28 
Conforme prevê a Lei complementar nº 633/2012 do Estado 
do Espírito Santo, sobre o cargo de Analista do Executivo, assi-
nale a afirmativa correta. 
A) O ingresso no cargo de Analista do Executivo dar-se-á na 

Classe I da primeira Referência, sempre mediante concur-
so público de provas e títulos. 

B) A progressão é a passagem de uma Referência para outra 
imediatamente superior, durante o estágio probatório do 
servidor, e dar-se-á dentro da mesma Classe. 

C) A promoção dar-se-á no interstício mínimo de cinco anos e 
refere-se à passagem, em sentido vertical, de uma Classe para 
outra, na mesma Referência, por meio de seleção. 

D) O símbolo indicativo, representado por números romanos, 
da faixa de subsídios, usualmente representando um mesmo 
grau de complexidade de atuação, denomina-se Referência.  

E) Os servidores nomeados para o cargo de Analista do Execu-
tivo serão remunerados por subsídio, assegurado o acrés-
cimo de gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de re-
presentação. 

 

Questão 29 

Beatriz, Analista do Executivo no Estado do Espírito Santo, 
está organizando uma planilha para composição da base 
cálculo da contribuição previdenciária ao Regime Próprio. 
Assinale a alternativa que indica apenas verbas que não 
integram a base de cálculo contributiva. 
A) Abono de férias; salário-família; subsídio. 
B) Adicional de caráter individual; auxílio-creche; hora-extra. 
C) Função de confiança; vantagem permanente; ajuda de custo.  
D) Indenização de transporte; adicional noturno; abono de 

permanência. 
E) Parcela percebida em decorrência de local de trabalho; 

vencimento; diária de viagem. 
 
 

Questão 30 

O Regime de Previdência Complementar do Estado do Espí-
rito Santo, nos termos da Lei Complementar nº 711/2013: 
A) Exclui os membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública. 
B) Abrange os servidores titulares de cargo efetivo, excetua-

dos os magistrados. 
C) Abrange os Conselheiros, Auditores e Procuradores do Tri-

bunal de Contas do Estado. 
D) Não pode ser estendido, ainda que em plano de benefícios 

apartado, aos empregados públicos.  
E) Exclui os servidores titulares de cargo efetivo que estejam 

em exercício de cargo em comissão. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

GESTÃO PÚBLICA 
 

Questão 31 
A análise, o diagnóstico ou a avaliação da situação estraté-
gica (ou posição estratégica) podem ser o ponto de partida 
para a elaboração do plano estratégico de uma organiza-
ção. São os principais componentes a serem considerados 
na análise da situação estratégica, EXCETO: 
A) Estrutura. 
B) Estratégias vigentes. 
C) Vantagens competitivas. 
D) Missão da organização até o presente. 
E) Desempenho da organização até o presente. 
 

Questão 32 
A cultura pode ser analisada em vários níveis diferentes, 
com o termo “nível” significando o grau pelo qual o fenô-
meno cultural é visível ao observador. Os principais níveis 
de análise cultural são: artefatos; crenças; valores expos-
tos; e, suposições básicas. São consideradas como suposi-
ções básicas, EXCETO: 
A) Crenças. 
B) Percepções. 
C) Sentimentos. 
D) Pensamentos. 
E) Estruturas organizacionais. 
 

Questão 33 
A Reforma Administrativa de 1967 (Decreto-Lei nº 200) es-
tabeleceu os princípios fundamentais, com a preocupação 
maior de diminuir o tamanho da máquina estatal, simplifi-
car os procedimentos administrativos e, consequentemente, 
reduzir as despesas causadoras do deficit público. São consi-
derados princípios fundamentais da administração pública, 
EXCETO: 
A) Coordenação. 
B) Planejamento. 
C) Descentralização. 
D) Centralização de controle. 
E) Delegação de competência. 
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Questão 34 
O planejamento formal engloba a definição dos objetivos e 
dos planos. Enquanto os objetivos especificam os estágios 
futuros que a organização busca atingir, os planos esta-
belecem os meios para alcançá-los. Os planos são a tradu-
ção formal do planejamento em documentos que estipu-
lam como os objetivos devem ser alcançados, descrevendo 
como os recursos devem ser alocados e quais atividades 
devem ser realizadas. Considerando os termos de abran-
gência e que os planos podem ser estratégicos, táticos ou 
operacionais, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Estratégicos. 
2. Táticos. 
3. Operacionais. 
(     ) Foco na organização como um todo.    
(     ) Foco em unidades ou departamentos da organização.    
(     ) Fonte de orientação externa.     
(     ) Foco em tarefas rotineiras.     
(     ) Objetivos especificam os resultados esperados de grupos 

ou indivíduos.    
(     ) Orientação de longo prazo.     
(     ) Definem as principais ações a empreender para cada uni-

dade.     
(     ) Objetivos gerais e planos genéricos.     
(     ) Definem procedimentos e processos específicos.     
(     ) Orientação para médio prazo.  
A sequência está correta em 
A) 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2. 
B) 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1. 
C) 3, 3, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 3. 
D) 2, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 3, 2, 1. 
E) 3, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 2. 
 

Questão 35 
As questões de poder e autoridade estão diretamente liga-
das ao conceito de liderança. O poder como a capacidade 
de fazer as coisas acontecerem e obter trabalhos realizados 
torna-se uma variável independente. Em contrapartida, o 
poder também tem sido visto como variável dependente 
ou situacional (no que se refere à natureza de uma situação 
específica em uma organização que dá poder a um grupo ou 
indivíduo). Nesse contexto, presume-se que os indivíduos, gru-
pos ou subunidades em uma organização tenham poder com 
base em fatores como, EXCETO: 
A) Substituibilidade. 
B) Poder reservado. 
C) Centralidade organizacional. 
D) Capacidade de lidar com a incerteza. 
E) Interdependência do papel e da tarefa. 
 

Questão 36 
Para sua estratégia organizacional, o Balanced Scorecard 
(BSC) habilita a organização a alinhar e a focar em, EXCETO:  
A) Recursos humanos. 
B) Recursos financeiros. 
C) Unidades de negócios. 
D) Tecnologia da informação. 
E) Independência, autonomia e autocontrole. 

 

Questão 37 
O propósito de decifrar ou avaliar uma cultura pode variar 
desde a pesquisa pura, em que o pesquisador tenta apre-
sentar o retrato de uma cultura a colegas pesquisadores e 
outras partes interessadas, a ajudar uma organização a 
chegar a um acordo com sua própria cultura, porque seus 
líderes estão comprometidos com algum projeto de mu-
dança. Os levantamentos por questionários e entrevistas 
individuais podem ser a melhor forma de comparar e con-
trastar eficientemente conjuntos de organizações; mas, se 
a cultura for o alvo do pesquisador, as limitações desses 
métodos de levantamento de dados culturais devem ser 
levadas muito a sério. No uso de um questionário ou de um 
instrumento de levantamento corre-se o risco de:  

I. Selecionar dimensões de mensuração que não sejam re-
levantes ou importantes em termos da dinâmica cultural 
de uma dada organização. 

II. Mensurar apenas as características superficiais da cul-
tura, em razão de os instrumentos não serem adequados 
para descobrir as suposições tácitas compartilhadas mais 
profundas que definem a essência das culturas. 

III. O instrumento de levantamento não ser confiável nem 
válido, porque validar medidas formais de algo tão com-
plexo e profundo quanto as suposições culturais é intrin-
secamente muito difícil. 

IV. A padronização das suposições culturais em um para-
digma não poder ser revelada por um questionário. 

V. Os respondentes não estarem preparados para respon-
der de modo confiável às questões do levantamento por-
que as suposições culturais são tácitas. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III, IV e V. 
B) III e IV, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) I, III e V, apenas. 
E) II, IV e V, apenas. 
 

Questão 38 
“A comunicação tem aplicação em todas as funções adminis-
trativas, mas é particularmente importante na função de dire-
ção, pois representa o intercâmbio de pensamento e de infor-
mações para proporcionar compreensão mútua e confiança. A 
comunicação _______________ é aquela que flui de cima para 
baixo, se prestando mais a informações que não apresentam 
controvérsias, e quando o propósito é mais informativo do que 
persuasivo.” Assinale a alternativa que completa corretamente 
a afirmativa anterior. 
A) formal 
B) informal 
C) ascendente  
D) descendente 
E) lateral ou horizontal 
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Questão 39 
“O ciclo da gestão de pessoas, segundo Chiavenato, se fecha 
em cinco processos básicos. O processo _________________ 
apresenta atividades envolvidas de pesquisa de mercado de 
RH; recrutamento de pessoas; e, seleção de pessoas.” Assinale 
a alternativa que completa corretamente a afirmativa ante-
rior.  
A) provisão 
B) aplicação 
C) manutenção 
D) monitoração 
E) desenvolvimento 
 

Questão 40      
Considerando que o planejamento estratégico é constituí-
do pelos elementos descritos, relacione adequadamente as 
colunas a seguir.    
1. Visão de negócios. 
2. Declaração da missão. 
3. Diagnóstico estratégico externo. 
4. Diagnóstico estratégico interno. 
5. Determinantes de sucesso. 
6. Definição dos objetivos. 
7. Formulação de estratégias. 
8. Auditoria de desempenho e resultados. 
9. Cidadania empresarial. 
(     ) Sua inclusão no processo de planejamento estratégico 

foi proposta por Ansoff, em 1980. Esse recurso meto-
dológico é uma etapa do processo, inserindo-se entre 
o diagnóstico e a definição de objetivos e a formulação 
das estratégias inseridas nas dinâmicas competitivas.    

(     ) Procura antecipar oportunidades e ameaças para a con-
cretização da visão, da missão e dos objetivos operacio-
nais.    

(     ) Mostra uma imagem da organização quando da reali-
zação de seus propósitos no futuro.   

(     ) É o elemento que traduz responsabilidades e preten-
sões da organização junto ao ambiente e define o “ne-
gócio”, delimitando o seu ambiente de atuação.    

(     ) Corresponde ao diagnóstico da situação da organização 
frente às dinâmicas ambientais, relacionando suas forças 
e fraquezas, criando condições para a formulação de es-
tratégias que representam o melhor ajustamento da or-
ganização no ambiente em que ela atua.        

(     ) Traduzida pela governança corporativa, que oferecerá 
a transparência necessária no relacionamento com os 
diferentes grupos de interesses.    

(     ) Há a concepção segundo a qual esse item se dá a partir da 
análise competitiva proposta por Porter, composta por 
forças atuantes sobre a organização: o poder de barganha 
dos clientes e fornecedores; a ameaça de substitutos e 
novos concorrentes; e, a rivalidade dos atuais concorren-
tes.     

(     ) A organização persegue simultaneamente diferentes 
objetivos em uma hierarquia de importância, de prio-
ridades, ou de urgência. 

(     ) Requer um grande esforço de pessoal e emprego de mo-
delos analíticos para avaliação, alocação e controle de re-
cursos.  

A sequência está correta em 
A) 5, 3, 1, 2, 4, 9, 7, 6, 8. 
B) 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 9. 
C) 2, 6, 4, 8, 7, 3, 1, 9, 5. 
D) 5, 2, 6, 1, 3, 4, 9, 8, 7. 
E) 7, 9, 5, 3, 1, 8, 2, 4, 6. 
 

CONHECIMENTOS DA ÁREA DE FORMAÇÃO 
 

Questão 41 
Um dos processos de tratamento de esgotos em crescente 
utilização são as wetlands. Consistem em unidades cons-
truídas como lagoas, bacias ou canais rasos (usualmente 
com profundidade inferior a 1,0 m), que abrigam certas es-
pécies de macrófitas aquáticas e se baseiam em mecanis-
mos biológicos, químicos e físicos para tratar os esgotos. 
Tais plantas não removem diretamente a matéria orgânica 
dos esgotos, pois são autótrofas – a remoção ocorre indire-
tamente. Deste modo, estão entre os principais serviços 
desempenhados por estes vegetais no tratamento de eflu-
entes em wetlands, EXCETO: 
A) Liberação de exsudatos (compostos que auxiliam na remo-

ção de constituintes de degradação mais difícil). 
B) Liberação de oxigênio (O2) pelo sistema radicular, ainda que 

em pequena quantidade se comparada com o consumo as-
sociado à carga de DBO do afluente. 

C) Aumento da capacidade de filtração da água no sistema; ex-
tração de nutrientes da água; porém, em quantidade limi-
tada, não esgotando a carga disponibilizada pelos esgotos a 
serem tratados.  

D) Disponibilização de locais, principalmente no sistema radicu-
lar, para o crescimento e o desenvolvimento da biomassa 
bacteriana responsável pelos processos de conversão e re-
moção dos poluentes da água.  

E) Aumento da polinização nas florestas e na vegetação ciliar 
dos corpos d’água próximos, visto que as inflorescências dos 
vegetais possuem adaptações atrativas à fauna polinizadora; 
quanto maior a produção de pólen maior a remoção de nu-
trientes da água. 

 

Questão 42 
Um produtor rural possui um sítio no município de Marilân-
dia/ES, com 652 hectares, com um rio com 9,77 metros de lar-
gura e um lago natural com 19,88 hectares de superfície. De 
acordo com a Lei Federal nº 12.651/2012, Novo Código Flores-
tal, quais deverão ser, respectivamente, a área a ser mantida a 
título de reserva legal da propriedade, assim como as áreas de 
preservação permanente nos corpos d’água mencionados? 
(Considere que tal imóvel ainda não está inscrito no Cadastro Ambiental Rural – 
CAR.) 

A) 228,2 hectares; cem metros; e, oitenta metros.  
B) 130,4 hectares; trinta metros; e, cinquenta metros.  
C) 521,6 hectares; cinquenta metros; e, trinta hectares. 
D) 180,8 metros cúbicos; 20 metros quadrados; e, cem metros 

de raio. 
E) 13 alqueires capixabas; 35 metros; e, isenção da obrigatorie-

dade de manter faixa marginal neste tipo de lago. 
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Questão 43 
Um dos métodos mais utilizados na Avaliação de Impactos 
Ambientais (AIA) é a matriz de Leopold, que é composta por 
100 ações humanas que podem causar impactos e 88 compo-
nentes ambientais que podem ser afetados por tais ações, re-
sultando em 8.800 possíveis interações. Algumas de suas van-
tagens são uma metodologia de aplicação de baixo custo e 
aplicável a todos os tipos de projetos que envolvam danos am-
bientais; atualmente outros métodos derivam deste. Contudo, 
a matriz de Leopold também apresenta as seguintes desvanta-
gens, EXCETO: 
A) A dimensão temporal do impacto não é considerada; por-

tanto, não há diferenciação de efeitos de curto, médio ou 
longo prazo. 

B) Apresenta subjetividade na definição de impactos, bem 
como na atribuição de magnitude e importância destes; o 
analista faz as tarefas de acordo com os seus critérios. 

C) Devido à quantidade elevada de quadrículas preenchidas, 
torna-se difícil a interpretação e visualização dos impactos, 
sendo necessária uma nova seleção para eliminar os menos 
significativos.   

D) A matriz representa o meio ambiente como um conjunto de 
compartimentos que não se inter-relacionam. Considera 
apenas interações lineares (efeitos primários) e não intera-
ções complexas entre ações ou entre fatores ambientais ou 
efeitos colaterais. 

E) Facilita demais a comunicação por ser um resumo do texto 
da avaliação ambiental; possibilita que vários técnicos que 
acessam os estudos de impacto ambiental determinem 
muito rapidamente quais são os impactos considerados sig-
nificativos e sua importância relativa.  

 
Questão 44 
“No estado do Espírito Santo existem ____ unidades de conser-
vação, sendo que ____ são aquelas que ‘têm como objetivo bá-
sico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevân-
cia ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pes-
quisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educa-
ção e interpretação ambiental, de recreação em contato com a 
natureza e de turismo ecológico (_____________________)’ e 
____ são aquelas que possuem ‘área em geral extensa, com 
certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, 
bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para 
a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e 
tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, 
disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabili-
dade do uso dos recursos naturais (_____________________)’.” 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente 
a afirmativa anterior. 
A) 25 / 10 / reservas biológicas / 08 / monumentos naturais 
B) 17 / 06 / parques estaduais / 06 / áreas de proteção ambiental 
C) 10 / 04 / monumentos naturais / 05 / refúgios de vida 

silvestre 
D) 14 / 05 / florestas estaduais / 07 / áreas de relevante 

interesse ecológico 
E) 20 / 08 / reservas de desenvolvimento sustentável / 09 / 

reservas particulares do patrimônio natural 

 

Questão 45 
“Dentre os principais métodos disponíveis para valoração eco-
nômica dos danos ambientais há um que utiliza a energia solar 
incorporada aos recursos ambientais para expressar a contri-
buição da natureza na produção de insumos, matérias-primas, 
produtos e serviços; permite, ao contrário do que ocorre na 
economia convencional, atribuir um valor real aos recursos na-
turais pelo bem-estar que eles proporcionam, em virtude de 
suas funções ecossistêmicas e serviços ambientais realizados. 
O valor monetário dos serviços ambientais afetados por um 
evento de poluição, por exemplo, quantificado por este mé-
todo, avalia o fluxo de matéria e energia e permite analisar o 
nível biofísico de estresse ambiental a partir de vetores de pro-
dução e demanda por ativos e serviços ecossistêmicos.” As in-
formações se referem a: 
A) Emergético. 
B) Função dose-resposta.  
C) Custo Ambiental Total Esperado (CATE). 
D) Valor da Compensação Pecuniária (VCP). 
E) Tabelas de preço de funções ecossistêmicas.  
 

Questão 46 
Em aterros sanitários a decomposição anaeróbia da fração or-
gânica dos resíduos sólidos urbanos gera um tipo de gás pecu-
liar. O biogás gerado nos aterros é composto por vários gases; 
contudo, dois gases perfazem aproximadamente 99% de seu 
total; assinale-os. 
A) Propano (C₃H₈) e ozônio (O3). 
B) Metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2). 
C) Etano (C2H6) e monóxido de carbono (CO). 
D) Butano (C₄H₁₀) e carbonato de cálcio (CaCO3). 
E) Heptano (C₇H₁₆) e nitrogênio amoniacal (NH4

+). 
 

Questão 47 
Durante o processo de sucessão ecológica em um ecossistema, 
em geral, qual a tendência de comportamento respectiva-
mente, [I] de produção primária líquida; [II] biodiversidade; e, 
[III] disponibilidade de nutrientes? 
A) I. Desde o início até o clímax é alta. II. É baixa devido à endo-

gamia entre as espécies pioneiras. III. É sempre baixa devido 
à oxidação. 

B) I. É neutra até chegar ao clímax. II. Aumenta no início e chega 
próxima a zero segundo a equação de Lotka-Volterra. III. 
Diminui devido às intempéries. 

C) I. É crescente devido ao equilíbrio entre a fotossíntese e a 
produção primária terciária. II. Aumenta até o r = 0,99 con-
forme o modelo de Verhurst. III. Aumenta devido à decom-
posição intrínseca. 

D) I. Em um primeiro momento é baixa, depois aumenta 
quando a respiração e a produção bruta se anulam. II. Au-
menta até decrescer a taxas perto de zero. III. Aumenta a 
cada ecótono ocupado. 

E) I.Inicialmente é alta, depois decresce, tornando-se quase 
nula no clímax, quando fotossíntese e respiração se equili-
bram. II. Aumenta, atingindo o máximo no clímax. III. Dimi-
nui, uma vez que os nutrientes são incorporados à biomassa 
dos seres vivos. 
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Questão 48 
Em relação ao macrotema poluição hídrica, marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) Mesmo em regiões submetidas à intensa poluição atmos-

férica, inclusive com significativa presença de poluentes 
originários de fosfato e nitrogênio, não há indícios de que 
as chuvas incidentes sejam influenciadas por tais cargas. 
Não há uma interconexão entre os compartimentos at-
mosféricos e hídricos no que tange a poluentes, uma vez 
que eles não transitam entre si. As condições meteoroló-
gicas, assim, não influenciam nas trocas entre tais blocos. 

(     ) A acidificação dos corpos d’água continentais provoca 
efeitos na biota. Os peixes reagem diferentemente frente 
à redução do pH do meio; de modo geral, os efeitos mais 
comuns são: redução da taxa de crescimento, alterações 
na reprodução, má formação do esqueleto etc. Outro pro-
blema verificado é a depleção da oxigenação nestes ani-
mais pois como as trocas gasosas ocorrem no epitélio 
branquial, o qual é revestido por uma fina mucosa, em 
caso de baixos valores de pH no meio aquático, pode ocor-
rer o espessamento desta mucosa, dificultando as trocas 
gasosas com o meio, especialmente de oxigênio. 

(     ) Eutrofização é o aumento da concentração de nutrientes, 
especialmente os à base de carbonato e hidrogênio, nos 
ecossistemas aquáticos, que têm como consequência a di-
minuição de suas produtividades ecológicas. A eutrofização 
pode ser natural, processo rápido e contínuo que resulta do 
aporte de nutrientes trazidos pelas chuvas e pelas águas su-
perficiais que erodem e lavam a superfície terrestre; ou ar-
tificial, quando é induzido lenta e gradualmente pelo ho-
mem através da descarga controlada de efluentes domésti-
cos, efluentes industriais e/ou atividades agrícolas no corpo 
d’água, no qual, mesmo devido às alterações benéficas que 
provocam, é considerada uma forma de poluição. 

(     ) O crescimento descontrolado de macrófitas aquáticas em 
reservatórios tem inúmeras consequências negativas para 
o ambiente aquático, o que impede, em grande parte, o seu 
uso múltiplo, assim como ocasiona obstrução ou redução 
do fluxo de entrada de água nas turbinas de hidroelétricas, 
a criação de condições para o crescimento de mosquitos e 
caramujos transmissores de doenças como malária e 
esquistossomose e redução da concentração de oxigênio 
no meio aquático. Tal crescimento excessivo se deve a dois 
fatores principais: à falta de predadores e ao aumento do 
nível de eutrofização do ambiente (aumento da oferta de 
fosfato e compostos nitrogenados). As macrófitas aquáticas 
que mais causam problemas de superpopulação são Pistia 
stratiotes; Elodea canadenses; Eichhornia crassipes; Salvinia 
molesta etc. 

(     ) O acúmulo de gás sulfídrico (H2S) pode proporcionar con-
dições ambientais altamente desfavoráveis à vida aquá-
tica, podendo ocasionar, inclusive, eventos significativos 
de mortandades de peixes, mesmo em ecossistemas des-
providos de qualquer forma de poluição, como observado 
em rios da bacia amazônica. 

A sequência está correta em 
A) F, V, F, V, V. 
B) F, F, V, V, F. 
C) V, V, F, F, F. 
D) V, F, V, F, V. 
E) V, F, F, V, F. 

Questão 49 
A quem compete, dentre entes federativos do Brasil, vistoriar 
edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a 
intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas 
de alto risco ou das edificações vulneráveis, de acordo com a 
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC)?  
A) União. 
B) Estados. 
C) Municípios. 
D) União e estados. 
E) Organizações não governamentais. 
 

Questão 50 
São tipos de medidas de controle que podem ser organizadas, 
de acordo com a sua ação sobre o hidrograma (gráfico que re-
laciona a vazão de uma dada bacia hidrográfica em relação ao 
tempo), em cada um dos compartimentos das bacias hidrográ-
ficas, EXCETO: 
A) Possibilitar uma maior taxa de infiltração e percolação da 

água no solo, utilizando o armazenamento e o fluxo subter-
râneo para retardar o escoamento superficial.  

B) Em áreas urbanas que não possuam espaço para amorteci-
mento da inundação se deve adotar a solução tradicional de 
controle localizado de enchentes, no caso o uso de diques e 
estações de bombeamento. 

C) Em situações de escassez de recursos financeiros provenien-
tes da cobrança pelo uso da água, o nível de reclusão dos re-
cursos hídricos na bacia deve ser aumentado via cobrança de 
taxa extra na conta de água dos munícipes. 

D) Através de condutos e canais se procura facilitar e aumentar 
a eficiência do escoamento, drenando áreas inundadas. Tal 
solução tende a apenas transferir enchentes de uma área 
para outra; contudo, pode ser benéfico quando utilizado em 
conjunto com reservatórios de detenção. 

E) Aumentar o armazenamento através de reservatórios, que 
podem ser residenciais, de pequeno porte, e de grande 
monta, para a macrodrenagem urbana. O efeito do reserva-
tório urbano é o de reter parte do volume do escoamento 
superficial, reduzindo o seu pico e distribuindo a vazão ao 
longo do tempo. 

 

Questão 51 
Objetivando a gestão sustentável dos lodos originados do tra-
tamento de águas residuárias em Estações de Tratamento de 
Esgotos (ETE), quais das medidas relacionadas a seguir é a me-
nos desejável de ser adotada, quando as características dos lo-
dos dificultam qualquer outro aproveitamento? 
A) Disposição em aterros sanitários legalizados e controlados. 
B) Incineração ou queima a céu aberto ou em recipientes, 

instalações e equipamentos. 
C) Produção de lodo com características adequadas para sua 

destinação ou aproveitamento posterior.  
D) Processos ou técnicas de tratamento de esgotos que produ-

zam lodos em quantidades significativamente menores. 
E) Aproveitamento da maior quantidade possível de lodo, utili-

zando alternativas como o uso agrícola ou na recuperação de 
áreas degradadas. 
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Questão 52 
De acordo com a Lei Federal nº 9.433/1997, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos 

hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográ-
fica em que foram gerados. 

B) Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos 
hídricos não poderão ser aplicados em projetos e obras que, 
em nenhuma hipótese, alterem a quantidade e o regime de 
vazão de um corpo de água. 

C) A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva reconhecer 
a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação 
de seu real valor, incentivar a racionalização do uso da água e 
obter recursos financeiros para o financiamento dos progra-
mas e intervenções contemplados nos planos de recursos hí-
dricos. 

D) Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos 
hídricos serão aplicados no pagamento de despesas de im-
plantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades in-
tegrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recur-
sos Hídricos (SINGREH), limitado a sete e meio por cento do 
total arrecadado. 

E) Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos a ou-
torga como, por exemplo, derivação ou captação de parcela 
da água existente em um corpo de água para consumo final, 
inclusive abastecimento público, ou insumo de processo pro-
dutivo; lançamento em corpo de água de esgotos e demais 
resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de 
sua diluição, transporte ou disposição final. 

 

Questão 53 
Ao empregar o programa de computador Google Earth, um 
ponto é identificado com a coordenada geográfica decimal                
–20.32127621133482 –40.33505486924232. Indica correta 
e sequencialmente o mesmo local em graus, minutos e 
segundos: 
A) 20°19'16.6"S / 40°20'06.2"O 
B) 20°19'16.6"N / 40°20'06.2"L  
C) 40°20'06.2"S / 20°19'16.6"O 
D) 20"32'12.7o O / 40"33'50.5o S 
E) 23°21'27.62"S / 43°35'05.49"O 
 

Questão 54 
Os resíduos que, se caracterizados como não perigosos, po-
dem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser 
equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público mu-
nicipal, à luz da Lei Federal nº 12.305/2010, Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, são os resíduos 
A) sólidos e líquidos originários de instalações militares.  
B) de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços. 
C) industriais, oriundos nos processos produtivos e instala-

ções industriais. 
D) de mineração, os gerados na atividade de pesquisa, ex-

tração ou beneficiamento de minérios. 
E) de atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os 

relacionados a insumos utilizados nessas atividades. 

 
 

Questão 55 
“Nos crimes previstos, a suspensão condicional da pena pode 
ser aplicada nos casos de condenação a pena privativa de liber-
dade não superior a __________. O cometimento de nova in-
fração ambiental pelo mesmo infrator, no período de 
__________, contado da data em que a decisão administrativa 
que o tenha condenado por infração anterior tenha se tornado 
definitiva, implicará na aplicação da multa em triplo, no caso 
de cometimento da mesma infração; ou na aplicação da multa 
em dobro, no caso de cometimento de infração distinta. As pe-
nas de interdição temporária de direito são a proibição de o 
condenado contratar com o Poder Público, de receber incenti-
vos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de parti-
cipar de licitações, pelo prazo de __________, no caso de cri-
mes dolosos, e de __________, no de crimes culposos. O prazo 
de vigência de um termo de compromisso, que, em função da 
complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre 
o mínimo de __________ e o máximo de __________.” “Com 
base na Lei nº 9.605/1998, Lei de Crimes Ambientais, assinale 
a alternativa que completa correta e sequencialmente a afir-
mativa anterior.  
A) três anos / cinco anos / cinco anos / três anos / três meses / 

três anos 
B) cinco anos / seis meses / seis anos / doze meses / três anos / 

seis anos 
C) seis anos / seis anos / cinco meses / cinco anos / seis meses / 

dois anos  
D) seis meses / quatro anos / dez anos / dois anos / dois 

meses / dez meses 
E) dois anos / três anos / quatro anos / dois anos / quatro 

meses / cinco anos  
 

Questão 56 
Em relação ao Estatuto das Cidades, Lei Federal nº 10.257/2001, 
assinale a afirmativa correta. 
A) A elaboração do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança 

(EIV) substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio 
de impacto ambiental (EIA). 

B) Cidades com mais de um milhão de habitantes deverão ela-
borar um plano de transporte urbano participativo, compa-
tível com o plano diretor ou nele inserido. 

C) O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana; é 
obrigatório para municípios com mais de cem mil habitantes. 
A lei que o instituiu deverá ser revista, pelo menos, a cada 
quatro anos. 

D) Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem 
que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcela-
mento, edificação ou utilização, o município poderá proce-
der à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos 
da dívida pública. O município procederá ao adequado apro-
veitamento do imóvel no prazo máximo de cinco anos, con-
tado a partir da sua incorporação ao patrimônio público. 

E) Lei municipal específica para área incluída no plano diretor 
poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utiliza-
ção compulsória do solo urbano não edificado, subutilizado 
ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para 
implementação da referida obrigação. Tais prazos não pode-
rão ser inferiores a dois anos, a partir da notificação, para que 
seja protocolado o projeto no órgão municipal competente; 
oito anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as 
obras do empreendimento. 
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Questão 57 
ISO 14000 é uma série de normas internacionais para a imple-
mentação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), cujo ob-
jetivo primordial é o aprimoramento do desempenho ambien-
tal de uma empresa. As normas se baseiam na premissa de que 
a organização irá, periodicamente, analisar e avaliar seu sis-
tema da gestão ambiental, para identificar oportunidades de 
melhoria e implementá-las. A ISO 14000 requer que uma orga-
nização busque realizar as seguintes ações, EXCETO: 
A) Estabelecimento de uma política ambiental apropriada; es-

tabelecimento de uma estrutura e programa para imple-
mentar a política e atingir objetivos e metas. 

B) Identificação de requisitos legais aplicáveis e outros requisi-
tos subscritos pela organização; identificação de prioridades 
e estabelecimento de objetivos e metas ambientais apropri-
ados. 

C) Identificação dos aspectos ambientais decorrentes de ativi-
dades passadas, existentes ou planejadas da organização, 
produtos e serviços, para determinar os impactos ambientais 
significativos. 

D) Facilitar as atividades de planejamento, controle, monitora-
mento, ação preventiva e corretiva, auditoria e análise, de 
forma a assegurar que a política seja obedecida e que o SGA 
permaneça apropriado. 

E) Prover o poder público municipal e estadual, mensalmente, 
com informações levantadas junto aos fornecedores e cola-
boradores da organização a respeito da logística reversa dos 
produtos que manufatura; apresentar relatórios de impacto 
ambiental em programas de rádio, televisão e internet de 
grande circulação onde está localizada a organização.  

 

Questão 58 
Em novembro de 2015, a barragem de uma determinada mine-
radora se rompeu em Mariana (MG), ocasionando uma tragédia 
de proporções inéditas ao vitimar fatalmente 19 pessoas; 40 mi-
lhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro e sílica 
causaram danos ambientais significativos aos corpos d’água e 
em seu entorno ao longo de 41 municípios de Minas Gerais e 
Espírito Santo até chegar à foz do rio Doce, em Linhares/ES. Foi 
firmado um Termo de Transação e Ajustamento de Conduta 
(TTAC) entre as empresas envolvidas, os governos dos estados 
afetados e a União. Uma das medidas adotadas para recuperar 
as áreas degradas foi manter o rejeito no meio ambiente em de-
terminadas áreas e não removê-lo; além de fertilizantes e aditi-
vos, qual estratégia foi adotada para aumentar a fertilidade e 
“criar” um solo adequado à agricultura e pastoreio? 
A) Realizar parcerias com ONGs ambientais voltadas ao ensino 

da pedologia e da educação ambiental. 
B) Fazer uma recarga artificial dos aquíferos próximos aos rejei-

tos com água de pH baixo e rica em nitratos e nitritos.  
C) Permitir que animais polinizadores façam a devida alimenta-

ção com frutos nas redondezas e liberem as sementes nestas 
áreas. 

D) Aplicar cerca de 10 litros de glifosato por hectare, manual-
mente; pulverizar 5 litros de diclorodifeniltricloroetano por 
hectare com o uso de aeronaves adaptadas. 

E) Cobrir o rejeito com 40-50 cm de topsoil, que é uma camada 
superficial de solo rica em matéria orgânica e em micro-or-
ganismos, onde a maior parte da atividade biológica ocorre.  

 

Questão 59 
Os processos de desinfecção da água para consumo humano 
têm como objetivo a destruição ou inativação de organismos 
patogênicos que podem desencadear doenças, ou de outros 
organismos indesejáveis. Tais organismos podem sobreviver 
na água por semanas, em temperaturas próximas a 21° C e, em 
alguns casos, por vários meses, em baixas temperaturas. São 
consideradas características necessárias para um bom desinfe-
tante, EXCETO: 
A) Sua concentração na água tratada deve ser de fácil e rá-

pida determinação. 
B) Seu custo de utilização deve ser razoável, além de apre-

sentar facilidade e segurança no transporte, armazena-
mento, manuseio e aplicação. 

C) Deve produzir baixas concentrações residuais resistentes à 
água, de maneira que, quando chegar ao consumidor final, já 
não seja verificado nenhum traço do desinfectante.  

D) O desinfetante não deve ser tóxico para o homem e para os 
animais domésticos e, nas dosagens usuais, não deve causar 
à água cheiro e gosto que prejudiquem o seu consumo. 

E) Capacidade de destruir, em um tempo razoável, os orga-
nismos patogênicos a serem eliminados, na quantidade em 
que se apresentam e nas condições encontradas na água. 

 

Questão 60 
São características básicas e importantes relacionadas a 
imagens de satélite e Sistemas de Informação Geográfica 
(SIG), EXCETO: 
A) A área da superfície terrestre observada instantaneamente 

por cada sensor (resolução espacial) trata-se de um funda-
mental parâmetro uma vez que determina o tamanho do 
menor objeto que pode ser identificado em uma imagem. 

B) O intervalo entre duas passagens do satélite pelo mesmo 
ponto (resolução temporal) é fundamental para acompa-
nhar ou detectar evolução ou mudanças que ocorrem em al-
vos mais dinâmicos como, por exemplo, o ciclo fenológico de 
culturas, o desmatamento e os desastres ambientais. 

C) Conjunto de softwares que, influenciados por radiações emi-
tidas por fótons, elétrons, neutrinos e grávitons, captam e 
processam imagens obtidas no espectro do cromo (24Cr) (re-
solução fotocromática); quanto maior o intervalo de tempo 
para a obtenção da imagem melhor a sua resolução nestas 
faixas de radiação. 

D) Faixa de valores numéricos associados aos pixels, que repre-
sentam a intensidade da radiância proveniente da área do 
terreno coberta pelo pixel (nível de cinza) (resolução radio-
métrica); quanto maior for a capacidade do sensor para 
mensurar as diferenças de intensidade dos níveis de radiân-
cia maior será a resolução radiométrica da imagem. 

E) O número de bandas do espectro eletromagnético imagea-
das (resolução espectral) é uma medida da largura das faixas 
espectrais e da sensibilidade do sistema sensor em distinguir 
entre dois níveis de intensidade do sinal de retorno; quanto 
menor o número de bandas e menor a largura do intervalo 
maior a discriminação do alvo na cena e melhor a resolução 
espectral. 
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Questão 61 
Em relação à Lei nº 6.938/1981, Política Nacional do Meio 
Ambiente, e à Lei nº 12.651/2012, Novo Código Florestal, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá 

ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por 
prazo determinado quando, por exemplo, houver ausên-
cia de uso por dez anos consecutivos.  

(     ) O prazo mínimo da servidão ambiental temporária é de 
cinquenta anos. 

(     ) A servidão ambiental não se aplica às Áreas de Preserva-
ção Permanente (APP) e à Reserva Legal mínima exigida. 

(     ) As áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, 
decorrentes de barramento ou represamento de cursos 
d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do 
empreendimento, são consideradas de preservação per-
manente, em zonas rurais ou urbanas. 

(     ) É permitida, durante o prazo de vigência da servidão am-
biental, a alteração da destinação da área, nos casos de 
transmissão do imóvel a qualquer título, de desmembra-
mento, ou de retificação dos limites do imóvel. 

(     ) Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos 
far-se-á por prazo não excedente a trinta e cinco anos, 
renovável. 

A sequência está correta em 
A) F, V, V, F, V, F. 
B) F, F, V, V, F, V. 
C) V, V, F, V, F, F. 
D) V, F, V, F, V, F. 
E) V, F, F, V, F, V. 

 
Questão 62 
Dentre os métodos de análise de vazão hidrológica de rios, as-
sinale o mais restritivo, que indica um uso mais conservador 
do recurso hídrico e embasa a expedição da outorga por parte 
do órgão responsável por ela. 
A) Q7,10 
B) Q30 
C) Q90 
D) Q95 
E) Qr12,120 

 
Questão 63 
Há certas variáveis eliminatórias empregadas com o objetivo 
de se obter a localização de áreas potencialmente aptas à dis-
posição adequada de resíduos sólidos. São considerados crité-
rios classificatórios mais comumente utilizados para este tipo 
de planejamento, EXCETO: 
A) Geologia / potencial hídrico. 
B) Profundidade do lençol freático.   
C) Distância para os centros urbanos.  
D) Permeabilidade e espessura dos solos. 
E) Alcalinidade e condutividade elétrica dos solos.  
 
 
 
 

Questão 64 
São considerados os principais tipos vegetacionais obser-
vados no Estado do Espírito Santo, EXCETO:  
A) Mata dos Cocais. 
B) Restinga e manguezal.    
C) Floresta ombrófila densa. 
D) Floresta ombrófila aberta. 
E) Floresta estacional semidecidual.    
 

Questão 65 
No Brasil, historicamente, o estudo das áreas protegidas coin-
cide com a criação do Parque Nacional de Itatiaia, em 1937. Es-
forços em conservar a natureza brasileira datam do Império, 
século XVIII, quando a coroa portuguesa expediu a “Carta Ré-
gia”, em 1797, com o objetivo de manter as florestas da colô-
nia, evitando a sua destruição. Em 1911, o Brasil cria aquela 
que pode ser considerada a primeira Área Natural Protegida 
Federal da era republicana, pelo Decreto nº 8.843/1911. O en-
tão presidente Hermes da Fonseca preocupou-se com as situ-
ações das matas do país, e instituiu a Reserva Florestal no Ter-
ritório do Acre. A concepção dessa Reserva perfaz uma preo-
cupação com o que vinha acontecendo no país, o desmata-
mento e, consequentemente, problemas ecológicos. Segundo 
a Lei nº 9.795/1999, Art. 13, o Poder Público, em níveis federal, 
estadual e municipal, incentivará, EXCETO:  
A) O ecoturismo. 
B) A sensibilização da sociedade para a importância das 

unidades de conservação.  
C) A sensibilização ambiental das populações tradicionais 

ligadas às unidades de conservação. 
D) Fomento à conservação e ao uso de espaços públicos 

urbanos por meio de atividades culturais e de educação 
ambiental.                                                                                                

E) A difusão, por intermédio dos meios de comunicação de 
massa, em espaços nobres, de programas e campanhas edu-
cativas, e de informações sobre de temas relacionados ao 
meio ambiente. 

 

Questão 66 
No Brasil, as Unidades de Conservação (UCs) são caracteriza-
das para se referir a um grupo de Áreas Naturais Protegidas em 
especial, instituídas pelo Poder Público para a proteção da bi-
odiversidade, recursos hídricos, solos e processos ecológicos 
naturais, assim como o patrimônio histórico e cultural associa-
dos. Assinale a alternativas que contemple as competências do 
Comitê Gestor, descritas no Art. 3º, nos termos do Decreto nº 
4.281/2002. 
A) Realizar a integração da educação ambiental às disciplinas de 

modo transversal, contínuo e permanente. 
B) Consignar recursos para a realização das atividades e para o 

cumprimento dos objetivos da Política Nacional de Educação 
Ambiental. 

C) Estabelecer junto ao Poder Público mecanismos de incentivo 
à aplicação de recursos privados em projetos de educação 
ambiental.                                                                                                

D) Definir critérios considerando, inclusive, indicadores de sus-
tentabilidade, para o apoio institucional e alocação de recur-
sos a projetos da área não formal. 

E) Solicitar assessoria de órgãos, instituições e pessoas de notó-
rio saber, na área de sua competência, em assuntos que ne-
cessitem de conhecimento específico.  
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Questão 67 
Trata-se de objetivo da Política Nacional de Resíduos Sólidos o 
processo de redução do volume e periculosidade dos resíduos 
perigosos. De acordo com o Art. 33 da Lei de Política Nacional 
e de Resíduos Sólidos, são obrigados a estruturar e a imple-
mentar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 
produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente 
do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 
sólidos, fabricantes, importadores, distribuidores e comercian-
tes. Os produtos citados no Art. 33 da Lei nº 12.305/2010, são 
EXCETO: 
A) Vidros e resíduos oriundos de resinas. 
B) Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens.                                                                                               
C) Produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  
D) Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de 

luz mista. 
E) Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como de-

mais produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resí-
duo perigoso. 

 

Questão 68 
Em vigência, a Lei nº 7.802/1989 estabeleceu o uso do termo 
“agrotóxicos” para identificar esta categoria de produ-
tos. Entretanto, recentemente, diversos profissionais, acadê-
micos e políticos, reuniram-se para discutir sobre a polêmica 
acunha do conceito usado – agrotóxicos ou pesticidas.  Tal po-
lêmica datada de décadas encontra-se em tramitação no Se-
nado, pois se busca modificar as regras de aprovação e comer-
cialização destas substâncias que a agricultura vigente em-
prega no controle de pragas e doenças. São afirmativas cons-
tantes na Lei de Agrotóxicos nº 7.802/1989, EXCETO: 
A) As empresas produtoras de equipamentos para pulverização 

deverão inserir nos novos equipamentos adaptações desti-
nadas a facilitar as operações de tríplice lavagem ou tecnolo-
gia equivalente. 

B) Os prazos estabelecidos para a decisão final nos processos de 
registro de produtos técnicos, pré-misturas, agrotóxicos e afins 
considerarão os critérios de complexidade técnica e as prioriza-
ções estabelecidas pelos órgãos federais competentes. 

C) As embalagens rígidas que contiverem formulações miscí-
veis ou dispersíveis em água deverão ser submetidas pelo 
usuário à operação de tríplice lavagem, ou tecnologia equi-
valente, conforme normas técnicas oriundas dos órgãos 
competentes e orientação constante de seus rótulos e bulas.  

D) O fracionamento e a reembalagem de agrotóxicos e afins 
com o objetivo de comercialização somente poderão ser re-
alizados pela empresa produtora, ou por estabelecimento 
devidamente credenciado, sob responsabilidade daquela, 
em locais e condições previamente autorizados pelos órgãos 
competentes. 

E) Os usuários de agrotóxicos, seus componentes e afins deve-
rão efetuar a devolução das embalagens vazias dos produtos 
aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, 
de acordo com as instruções previstas nas respectivas bulas, 
no prazo de até um ano, contado da data de compra, ou 
prazo superior, se autorizado pelo órgão registrante, po-
dendo a devolução ser intermediada por postos ou centros 
de recolhimento, desde que autorizados e fiscalizados pelo 
órgão competente.  

 

Questão 69 
A reportagem do portal G1 de 05 de maio de 2022 aborda a 
informação de que “as intoxicações por agrotóxicos atingem, 
em média, 50 bebês de 0 a 1 ano por ano Brasil. Entre os adul-
tos, a média é de 15 contaminações” relata a doutora Larissa 
Bombardi, especialista em Agrotóxicos, e que organiza uma 
nova edição do atlas “Geografia do Uso de Agrotóxicos no Bra-
sil e Conexões com a União Europeia”. De acordo com o Art. 7º 
da Lei nº 7802/1989, os agrotóxicos e afins, para serem vendi-
dos ou expostos à venda em todo o território nacional, são 
obrigados a exibir rótulos próprios e bulas, redigidos em por-
tuguês, que contenham, dentre outros, os dados importantes 
para a identificação do produto. São informações relativas aos 
perigos potenciais, EXCETO: 
A) Possíveis efeitos prejudiciais sobre a saúde do homem, 

dos animais e sobre o meio ambiente. 
B) Síbolos de perigo e frases de advertência padronizados, 

de acordo com a classificação toxicológica do produto. 
C) Instruções para o caso de acidente, incluindo sintomas de 

alarme, primeiros-socorros, antídotos e recomendações 
para os médicos. 

D) Precauções para evitar danos a pessoas que os aplicam 
ou manipulam e a terceiros, aos animais domésticos, 
fauna, flora e meio ambiente.                                                                                                

E) O intervalo de segurança, assim entendido o tempo que 
deverá transcorrer entre a aplicação e a colheita, uso ou 
consumo, a semeadura ou a plantação, e a semeadura ou 
a plantação do cultivo seguinte. 

 

Questão 70 
Em 1943 foi aprovado o Código de Caça Brasileiro (Brasil, 1943), 
que institui a figura dos Parques de Criação e Refúgio de animais 
silvestres. O primeiro deles foi criado em 1945, no Estado do Es-
pírito Santo, denominado Parque de Reserva, Criação e Refúgio 
de Animais Silvestres Sooretama. O objetivo dessa modalidade 
de parque, como o nome indicava, era a criação e a proteção 
de animais selvagens da região onde seriam situados. Posterior-
mente, foram criadas diversas unidades e parques com intuito 
de conservação. A edição da Lei nº 9.985/2000, que instituiu o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (Lei 
do SNUC), constitui um grande avanço em relação à criação e 
gestão de Unidades de Conservação (UCs), antes reguladas por 
normas esparsas. São consideradas diretrizes que constam na 
Lei nº 9.985/2000, EXCETO: 
A) Proteger as características relevantes de natureza geoló-

gica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, pale-
ontológica e cultural. 

B) Considerar as condições e as necessidades das popula-
ções locais no desenvolvimento e adaptação de métodos 
e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais. 

C) Assegurar os mecanismos e os procedimentos necessários 
ao envolvimento da sociedade no estabelecimento e na 
revisão da política nacional de unidades de conservação. 

D) Permitir o uso das unidades de conservação para a conservação 
in situ de populações das variantes genéticas selvagens dos 
animais e plantas domesticados e recursos genéticos silvestres. 

E) Garantir uma alocação adequada dos recursos financeiros 
necessários para que, uma vez criadas, as unidades de con-
servação possam ser geridas de forma eficaz e atender aos 
seus objetivos. 
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PROVA DISCURSIVA – DISSERTAÇÃO 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

➢ A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma dissertação sobre tema relacionado ao 
conteúdo programático previsto no Anexo I do Edital. Sendo avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos. 

➢ A resposta à Prova Discursiva deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas. 

➢ A Prova Discursiva terá extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas. Será penalizado o candidato que 
não obedecer aos limites de número de linhas definidos, havendo desconto de 0,6 (zero vírgula seis) ponto por linha aquém 
do mínimo estipulado. 

➢ Será desconsiderado, para fins de avaliação, qualquer texto que exceda o máximo de linhas estipulado ou que seja 
escrito fora do formulário próprio fornecido. 

➢ O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva em casos de conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido, 
de não haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com 
espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à língua portuguesa escrita, 
ou em idioma diverso do Português, que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta, cujo texto seja, no todo 
ou em parte, cópia, transcrição ou plágio de outro autor, bem como apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou 
símbolo que possibilite a identificação. 

➢ A Prova Discursiva abrangerá os seguintes itens de avaliação: 
 

Aspectos Avaliados Total de 
Pontos 

Critérios de Avaliação 

Argumentação e informatividade dentro do tema proposto – AI (origina-
lidade, suficiência, correção, relevância e propriedade das informações). 

18 

De 0 a 4,5 – Ruim 
De 4,6 a 9 – Regular 
De 9,1 a 12,5 – Bom 
De 12,6 a 18 – Muito Bom 

Coerência e Coesão – CC (organização adequada de parágrafos, continui-
dade e progressão de ideias, uso apropriado de articuladores). 

18 

De 0 a 4,5 – Ruim 
De 4,6 a 9 – Regular 
De 9,1 a 12,5 – Bom 
De 12,6 a 18 – Muito Bom 

Morfossintaxe – M (emprego de pronomes, relação entre as palavras, 
concordância verbal e nominal, organização e estruturação dos períodos 
e orações, emprego dos tempos e modos verbais e colocação de pronome). 

12 Desconto de 0,30 ponto por erro 

Pontuação, acentuação e ortografia – PO. 12 Desconto de 0,30 ponto por erro 

Valor total da Prova 60 pontos 

 
 
 
 

Redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema: “Desafios para a 
implementação do planejamento estratégico nas instituições públicas”. É importante que o texto aborde os seguintes aspectos: 
vantagens; limitações; aspectos metodológicos; e, fatores intervenientes de se planejar estrategicamente em organizações públicas. 
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INSTRUÇÕES 
 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

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, bem como a utilização de óculos escuros, boné, chapéu, 
gorro, lenço, abafadores auriculares, tampões e/ou similares, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios de 
qualquer tipo, pulseiras magnéticas, agenda eletrônica, calculadora, notebook, smartphone ou similar, máquinas fotográficas, controle 
de alarme de carro, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, qualquer espécie 
de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre eles e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, bem como não será 
permitido o uso de notas, livros, anotações, réguas de cálculo, códigos, manuais, impressos, manuscritos, códigos e/ou legislação ou 
qualquer outro material literário ou visual de consulta,  o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre 
tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e da 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 dos sanitários. Excepcionalmente poderão ser 
realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Os candidatos 
com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as orelhas à mostra. 

4. O caderno de provas consta de 70 (setenta) questões de múltipla para todos os cargos/áreas de formação e 1 (uma) Prova 
Discursiva na forma de desenvolvimento de uma redação do tipo dissertativo sobre tema relacionado ao conteúdo 
programático previsto no Anexo I do Edital. 

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/área de formação a que está concorrendo, bem como se os dados 
constantes na Folha de Respostas (Gabarito) e na Folha de Texto Definitivo (Prova Discursiva) estão corretos. Caso os dados 
estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal 
ocorrência ao Fiscal de Aplicação, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. 

6. As provas terão duração de 5 (cinco) horas para todos os cargos/áreas de formação. Este período abrange a assinatura, assim 
como a transcrição das respostas para a Folha de Respostas (Gabarito) e Folha de Texto Definitivo (Prova Discursiva). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções de respostas (A a E) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação a Folha de Respostas 
(Gabarito) e a Folha de Texto Definitivo (Prova Discursiva) devidamente assinadas em local específico. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e nem 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 retirar-se 
do local de provas somente a partir de 2 (duas) horas 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 deles insista em sair do local de aplicação antes de 
autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo 
de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade de Provas. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

-  Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas de múltipla escolha de cada cargo/área de formação serão divulgados exclusivamente 
nos endereços eletrônicos www.seger.es.gov.br e www.institutoconsulplan.org.br, às 16h00min do dia 23 de janeiro de 2023.  

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá período de 00h00min 
do dia 24 de janeiro de 2023 até as 23h59min do dia 25 de janeiro de 2023, 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. 




