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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 30 (trinta) itens, ordenados de 1 a 30, com alter-
nativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2016 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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(e) O vocábulo destacado no período “Em Copacabana, João Marcos está 
tendo a oportunidade de ter como instrutor um dos ícones da MPB, o músi-
co Antônio Carlos, da dupla Antônio Carlos e Jocafi.” poderia ser substituído 
por ídolos, pois o sentido original seria preservado.

QUESTÃO 03

De acordo com a norma padrão e os elementos que constituem a coesão do 
texto lido, assinale a alternativa correta.

(a) A conjunção destacada no título “Aluno de Nova Iguaçu impressiona no 
cavaquinho e ganha bolsa em orquestra” estabelece uma relação de tempo 
entre as duas orações.

(b) No primeiro parágrafo, para retomar o termo “o menino João Marcos 
Farias da Guarda”, o autor utilizou a expressão “o garoto” e o pronome “sua”.

(c) A coesão textual seria mantida, caso o autor resolvesse substituir pela 
expressão a qual o pronome destacado no período “João Marcos começou 
a gostar de música por influência do pai, que toca guitarra nos cultos da 
Primeira Igreja Batista de Iguaçu Velho, no mesmo bairro”. (2º parágrafo).

(d) Os pronomes destacados no trecho “ele planeja ampliar seus conheci-
mentos musicais” (2º parágrafo) funcionam como elementos coesivos, pois 
relacionam-se, respectivamente, com os termos “João Marcos” e “pai”.

(e) No período “A bolsa de estudos vale por um ano, mas deve ser pror-
rogada por mais um.” (4º parágrafo), a conjunção destacada introduz uma 
explicação para o conteúdo declarado na oração anterior.

QUESTÃO 04

Tendo como referência apenas o uso do sinal indicativo de crase e as ques-
tões gramaticais do período. “Aos 8 anos, o menino João Marcos Farias da 
Guarda mostra que talento não tem idade.”, assinale a alternativa correta.

(a) Caso o autor resolvesse acrescentar o vocábulo população como com-
plemento do verbo “mostra”, a nova redação deveria obrigatoriamente ser 
Aos 8 anos, o menino João Marcos Farias da Guarda mostra à população que 
talento não tem idade.

(b) O autor poderia, se julgasse conveniente, empregar a construção à toda 
a cidade logo após o verbo “mostra”.

(c) O período original poderia ser substituído pela redação Às vésperas de 
completar 8 anos, o menino João Marcos Farias da Guarda, à quem todos 
admiram, mostra que talento não tem idade.

(d) O período original poderia ser substituído pela redação Aos 8 anos, o 
menino João Marcos Farias da Guarda revela à muitas pessoas que talento 
não tem idade.

(e) No lugar do trecho “talento não tem idade”, o autor poderia, caso julgas-
se necessário, empregar a redação talento as vezes não tem idade.

QUESTÃO 05

Considerando apenas as regras de concordância prescritas pela norma pa-
drão, assinale a alternativa correta.

(a) Caso o termo destacado no trecho “o garoto impressionou com sua ha-
bilidade no cavaquinho” fosse substituído pela expressão mais de um garo-
to, o verbo “impressionou” deveria ser obrigatoriamente empregado na 3ª 
pessoa do plural. 

(b) Se o sujeito da oração “e ganhou uma bolsa para estudar na Orquestra 
de Violões do Forte de Copacabana, na Zona Sul do Rio.” fosse o termo gran-
de parte dos alunos de Nova Iguaçu, o verbo “ganhou” deveria obrigatoria-
mente ser mantido na 3ª pessoa do singular.

(c) O verbo destacado no período “Foi aos 4 anos que o menino fez seus 
primeiros acordes no cavaquinho.” também poderia ter sido empregado na 
3ª pessoa do plural.

(d) Caso julgasse necessário, o autor poderia substituir o trecho “Em Copa-
cabana, João Marcos está tendo a oportunidade de ter como instrutor um 

LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 09 a 10.

Texto 1

Aluno de Nova Iguaçu impressiona no cavaquinho  
e ganha bolsa em orquestra

 Aos 8 anos, o menino João Marcos Farias da Guarda mostra que 
talento não tem idade. Durante o Primeiro Festival de MPB da rede munici-
pal de ensino de Nova Iguaçu, no fim do mês passado, o garoto impressio-
nou com sua habilidade no cavaquinho e ganhou uma bolsa para estudar na 
Orquestra de Violões do Forte de Copacabana, na Zona Sul do Rio.
 João Marcos começou a gostar de música por influência do pai, 
que toca guitarra nos cultos da Primeira Igreja Batista de Iguaçu Velho, no 
mesmo bairro. Foi aos 4 anos que o menino fez seus primeiros acordes no 
cavaquinho. Hoje, também toca guitarra profissionalmente e bateria. Com 
as aulas na Orquestra de Violões, ele planeja ampliar seus conhecimentos 
musicais.
 — Comecei a aprender os instrumentos de corda nesse curso. O 
meu preferido é a guitarra, sem dúvida. Mas quero muito saber tocar banjo 
— afirmou o pequeno.
 Em Copacabana, João Marcos está tendo a oportunidade de ter 
como instrutor um dos ícones da MPB, o músico Antônio Carlos, da dupla 
Antônio Carlos e Jocafi. A bolsa de estudos vale por um ano, mas deve ser 
prorrogada por mais um. As aulas acontecem aos sábados.
 Por Igor Ricardo. Disponível em:<http://extra.globo.com/noticias/rio/aluno–de–nova–iguacu–

impressiona–no–cavaquinho–ganha–bolsa–em–orquestra–19869532.html#ixzz4Gvm39JMh>. Acesso em: 10 
ago, 2016, fragmento.

QUESTÃO 01

Conforme as informações do texto e as relações entre elas, assinale a alter-
nativa correta.

(a) O autor defende a ideia de que as crianças são mais talentosas do que 
os adultos.

(b) Após se apresentar na Orquestra de Violões do Forte de Copacabana, 
João Marcos ganhou uma bolsa para estudar na referida instituição.

(c) Aos 4 anos de idade, João Marcos iniciou a sua trajetória na música to-
cando cavaquinho.

(d) Embora já soubesse tocar guitarra e banjo, João Marcos só foi ampliar 
seus conhecimentos sobre esses instrumentos quando passou a frequentar 
as aulas na Orquestra de Violões do Forte de Copacabana.

(e) O músico Antônio Carlos, da dupla Antônio Carlos e Jocafi, é considera-
do o principal ícone da MPB.

QUESTÃO 02

Com base na significação contextual dos vocábulos e das expressões utiliza-
dos pelo autor, assinale a alternativa correta.

(a) O vocábulo destacado no título “Aluno de Nova Iguaçu impressiona no 
cavaquinho e ganha bolsa em orquestra” é antônimo de emociona.

(b) A construção “no fim do mês passado” tem o mesmo sentido da redação 
em meados do mês passado.

(c) A expressão destacada na oração “o garoto impressionou com sua habi-
lidade no cavaquinho” não poderia ser substituída pela construção a crian-
ça, pois o sentido original seria alterado.

(d) O sentido do período “Hoje, também toca guitarra profissionalmente 
e bateria.” seria alterado, caso o autor substituísse o vocábulo “Hoje” pela 
construção Atualmente.
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Leia com atenção o texto a seguir e responda às questões 09 e 10.

Texto 2

Disponível em:<https://www.facebook.com/prefeituradenovaiguacu2016/photos/a.436275923130194.10737

41827.402279406529846/1079962362094877/?type=3&theater>. Acesso em: 09 ago. 2016.

QUESTÃO 09

Relacionando a linguagem às informações do texto, pode-se afirmar que o 
propósito principal do emissor é

(a) informar a população, por meio do uso de expressões denotativas, que 
ela também é responsável pela manutenção da limpeza da cidade, por isso 
a função referencial é predominante.

(b) sensibilizar a população sobre a necessidade de se manter a cidade 
limpa, o que se verifica pela exploração do sentido conotativo do vocábulo 
“lixo” e  pelo tom de apelo expresso pelo uso do ponto de exclamação em 
duas ocasiões.

(c) persuadir a população a jogar o lixo em locais apropriados, o que se 
comprova pelo emprego das formas imperativas “Lembre” e “jogue”, que 
evidenciam o predomínio da função apelativa.

(d) persuadir a população a fazer o descarte correto do lixo doméstico, o 
que justifica o uso predominante da função apelativa, evidenciada pelas for-
mas imperativas “Lembre” e “jogue”.

(e) esclarecer os moradores da cidade  sobre os procedimentos que devem 
ser adotados para o descarte do lixo quando eles estiverem na rua, o que 
explica o uso da função referencial.

QUESTÃO 10

Considerando as informações e as questões gramaticais do texto, assinale a 
alternativa correta.

(a) De acordo com as regras de regência prescritas pela norma padrão, a 
redação Lembre–se de que a cidade também é sua! poderia, sem compro-
meter o sentido original, substituir o período “Lembre que a cidade tam-
bém é sua!”.

(b) De acordo com as regras de colocação pronominal, a construção Não 
esqueça–se poderia, sem alterar o sentido original, substituir  a  forma ver-
bal “Lembre”.

(c) A informação contida no período “Lembre que a cidade também é sua!” 
não mantém qualquer tipo de relação com o conteúdo do período subse-
quente.

(d) A redação Lembre que a cidade também é sua, entretanto não jogue lixo 
na rua! reproduz fielmente a mensagem original.

(e) O ponto de exclamação, nas duas ocorrências, revela a incerteza do 
emissor diante da mensagem expressa por ele mesmo.
 

dos ícones da MPB” pela redação Em Copacabana, João Marcos está tendo 
bastantes oportunidades de ter como instrutor um dos ícones da MPB.

(e) O autor também poderia ter empregado a construção A bolsa de estu-
dos valem por um ano no lugar da redação “A bolsa de estudos vale por um 
ano”.

QUESTÃO 06

Com base na norma padrão, pode–se dizer que o uso da vírgula

(a) está inadequado logo após o termo destacado no período “Aos 8 anos, 
o menino João Marcos Farias da Guarda mostra que talento não tem idade.”.

(b) poderia ser dispensado antes e depois do termo em destaque no trecho 
“Durante o Primeiro Festival de MPB da rede municipal de ensino de Nova 
Iguaçu, no fim do mês passado, o garoto impressionou com sua habilida-
de no cavaquinho.”.

(c) é opcional logo após a oração destacada no período “Foi aos 4 anos que 
o menino fez seus primeiros acordes no cavaquinho.”.

(d) é opcional logo após o termo destacado no período “Hoje, também toca 
guitarra profissionalmente e bateria.”.

(e) é desnecessário diante da oração destacada no período “A bolsa de estu-
dos vale por um ano, mas deve ser prorrogada por mais um.”.

QUESTÃO 07

De acordo apenas com as regras de acentuação gráfica e de ortografia vi-
gentes, assinale a alternativa correta.

(a) Caso o vocábulo destacado na oração “talento não tem idade” fosse 
substituído pela construção talentos, seriam possíveis todas as seguintes 
redações: talentos não têm idade, talentos não mantêm relação com idade e 
talentos não adveem com idade.

(b) Os vocábulos destacados na oração “Com as aulas na Orquestra de 
Violões, ele planeja ampliar seus conhecimentos musicais” poderiam ser 
substituídos, respectivamente, pelas construções Filarmônica, almeja e 
estender.

(c) O autor poderia substituir, os vocábulos destacados na oração “e ga-
nhou uma bolsa para estudar na Orquestra de Violões do Forte de Copa-
cabana, na Zona Sul do Rio” por, respectivamente, adquiriu e super-bolsa.

(d) O autor poderia substituir a oração “afirmou o pequeno” pela constru-
ção reafirmou com toda a sua pequenês. 

(e) Apenas dois dos vocábulos a seguir são acentuados pela mesma regra: 
“ícones”, “músico” e “sábados”.

QUESTÃO 08

A respeito das questões morfossintáticas do período “A bolsa de estudos 
vale por um ano, mas deve ser prorrogada por mais um.”, está correto dizer 
que

(a) o período contém mais de duas orações.

(b) as orações se relacionam por subordinação.

(c) o termo “de estudos” desempenha a função de objeto indireto.

(d) o verbo “vale” funciona como transitivo direto.

(e) todas as orações remetem ao mesmo sujeito.
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INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

O recuo de parágrafo é o deslocamento da linha em relação às margens do 
documento e são importantes para a organização das informações, depen-
do das características do documento que esta sendo criado. O recuo de pa-
rágrafo pode ser feito acessando as guias, pela régua, por caixa de diálogo 
ou por atalho de teclado. Em qual das guias do Microsoft Word 2010 encon-
tramos a opção de recuo de parágrafo?  

(a) Guia Layout da Página.

(b) Guia Inserir.

(c) Guia Referência.

(d) Guia Revisão.

(e) Guia Layout de Parágrafos.

QUESTÃO 12

No Windows 7 é possível alterar a forma como arquivos e pastas são exibi-
das, para ícones maiores ou menores, ou ainda para uma organização que 
lhe permita ver tipos diferentes de informações sobre cada arquivo. Quais 
são as opções de exibição disponíveis no Windows Explorer?

(a) Exibição simples, Ferramentas e Complementos.

(b) Ícones pequenos, Sem ícones, Apenas arquivos e Ferramentas.

(c) Ícones extra grandes, Ícones grandes, Ícones médios, Ícones pequenos,  
Lista, Detalhes, Lado a lado e Conteúdo.

(d) Acesso rápido, Lista, Detalhes e Arquivos.

(e) Arquivos, Detalhes, Ferramentas, Histórico, Nova pasta, Lista e Ícones.

QUESTÃO 13

Um importante uso para as fórmulas do Excel 2010 é exibir mensagens ou 
realizar cálculos quando determinados critérios são atendidos; conhece-
mos estas fórmulas como fórmulas ou funções condicionais e uma das mais 
conhecidas é a função SE, porém existem várias outras. Classifique como 
verdadeiras ou falsas as afirmações a respeito dessas fórmulas.

1. CONT.SES, conta o número de células que atendem a vários critérios em 
um intervalo.

2. CONT.NÚM, conta o número de células que contêm um valor numérico 
em um intervalo.

3. SEERRO, exibe um valor se uma fórmula resultar ou não em erro.

4. CONT.VALORES, conta o número de células preenchidas em um intervalo.

5. SOMASE, encontra a soma de valores que atendem a determinado critério 
em um intervalo.

(a) V, V, V, V, F.

(b) V, V, F, V, V.

(c) V, V, F, V, F.

(d) V, V, V, V, V.

(e) F, F, F, F, F.

QUESTÃO 14

O IP (Internet Protocol) é um endereço que identifica um computador co-
nectado a Internet ou a uma rede e é necessário para conexão de computa-
dores em redes locais por exemplo. Qual das opções a  seguir nos permite 
localizar o endereço IP de nossa máquina pelo Windows 7?

(a) No painel de controle clique na opção central de rede e compartilha-
mento, na janela exibida clique na opção alterar as configurações do adap-
tador, dê um clique duplo sobre a conexão exibida, na caixa de diálogo que 
será exibida clique no botão detalhes.

(b) Clique no menu iniciar, digite a palavra IP e pressione enter.

(c) No painel de controle clique na opção central de rede e compartilha-
mento e depois na opção meu IP.

(d) Utilize o atalho CTRL+R e depois clique na opção central de rede e com-
partilhamento e depois na opção meu IP.

(e) Acesse o registro do Windows e digite o comando IP LOCAL.

PRIMEIROS SOCORROS

QUESTÃO 15

Quanto às limitações da ressuscitação cardiorrespiratória, é correto o que 
se afirma em:

(I) A ressuscitação cardiorrespiratória não é capaz de evitar a lesão cerebral 
por períodos prolongados. Com o tempo (minutos) a circulação cerebral 
obtida com as compressões torácicas vai aumentando progressivamente 
até se tornar ineficaz.

(II) Durante a ressuscitação cardiorrespiratória, a pressão sistólica atinge 
de 60 a 80 mmHg, mas a pressão diastólica é muito alta, aumentando assim, 
a perfusão de vários órgão entre os quais o coração.

(III) As paradas por fibrilação ventricular só podem ser revertidas pelas das 
fibrilações.

(a) Apenas a alternativa I está correta.

(b) Apenas a alternativa II está correta.

(c) Apenas a alternativa III está correta.

(d) Todas estão corretas.

(e) Todas estão incorretas.

QUESTÃO 16

Quanto à técnica de tapotagem, assinale a alternativa correta:
 
(a) Deverá ser aplicada se o acidentado estiver tranquilo e estiver se sufo-
cando.

(b)  Esta técnica consiste em aplicar uma série de pancadas no dorso do 
acidentado.

(c) A técnica de tapotagem só pode ser aplicada no acidentado em pé.

(d) Não pode ser aplicada com o acidentado sentado.

(e) A técnica de tapotagem só pode ser aplicada no acidentado deitado.

QUESTÃO 17

Quanto à classificação dos níveis de urgências, em primeiros socorros, jul-
gue os itens a seguir e marque a alternativa correta:
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I. No nível 1- emergência ou urgência de prioridade absoluta são os casos 
em que haja risco imediato de vida e/ou a existência de risco de perda fun-
cional grave, imediato ou secundário.

II. Nas urgências de prioridade moderada, nível 2, são compreendidos os 
casos em que há necessidade de atendimento médico, não necessariamente 
de imediato, mas dentro de poucas horas.

III. Os casos de Nível 3, são aqueles em que compreendem as situações em 
que o médico regulador pode proceder conselhos por telefone, orientar so-
bre o uso de medicamentos, cuidados gerais e outros encaminhamentos.

IV. No nível 4, ou seja, nas urgências de prioridade mínima, tem-se os casos 
em que não há necessidade de uma avaliação médica, mas não há risco de 
vida ou de perda de funções, podendo aguardar várias horas.

(a) Somente o item (I) está incorreto.

(b) Somente os itens (I) e (II) estão corretos.

(c) Somente os itens (II) e (IV) estão corretos.

(d) Todos os itens estão corretos.

(e) Todos os itens estão incorretos.

QUESTÃO 18

No que diz respeito à Manobra de Heimlich, à posição adotada pelo socor-
rista deverá ser a seguinte, com exceção de: 

(a) Junto da vítima, por detrás, deve–se colocar os braços em redor desta, 
na região superior do abdómen, entre o apêndice Xifóide e o umbigo.

(b) Cerrar o punho sobre esta região e agarrá–lo com a outra mão.

(c) Aplicar 5 movimentos bruscos e secos, no sentido para dentro e para 
cima.

(d) Com uma mão, suster o tórax da vítima.

(e)  A manobra tem como objetivo diminuir o volume da caixa torácica e 
assim aumentar à pressão no interior das vias aéreas, provocando uma ex-
pulsão súbita de ar e com isso a expulsão de algum corpo estranho.
 

QUESTÃO 19

A Hipotermia é caracterizada pela queda da temperatura normal do orga-
nismo, que é 37ºC, para valores abaixo de 35ºC. Essa sensação faz com que o 
indivíduo entre em processo de tremor devido às contrações dos vasos san-
guíneos, que tentam diminuir a perda de calor pelo corpo, mantendo assim 
o organismo a uma temperatura normal. Quando o organismo não possui 
energias suficientes para controlar o processo de hipotermia, pode levar o 
indivíduo a morte. Quanto à sua classificação, é correto o que se afirma em:

(I) Hipotermia Aguda: É caracterizada pela perda de temperatura corporal, 
de forma suave e demorada, devido à exposição intensa ao frio. Essa queda 
corporal de forma agressiva é causada pela incapacidade do organismo de 
suprir e manter a energia interna, devido ao fato de ter sido esfriado tam-
bém. É muito comum em casos de exposição à Neve, Tempestades, etc.

(II)  Hipotermia Subaguda: É caracterizada pela perda de temperatura cor-
poral, gradualmente, em períodos mais longos até o desgaste total das re-
servas do organismo para suprir o calor interno.

(III) Hipotermia Crônica: A mais comum em centros urbanos, principal-
mente em estações como o inverno, onde o índice de resfriados e enfermi-
dades acontece com maior frequência. A Hipotermia Crônica é causada por 
consequências de alguma patologia.

(a) Apenas I está correta.

(b) Apenas II e III estão corretas.

(c) Apenas II está incorreta.

(d) Todas estão corretas.

(e) Todas estão incorretas.

QUESTÃO 20

O quadro clínico das hemorragias varia com a quantidade perdida de san-
gue, velocidade do sangramento, estado prévio de saúde e idade do aciden-
tado. Em relação ao enunciado, julgue os itens a seguir e assinale a alterna-
tiva INCORRETA:

(a) A quantidade de sangue perdido de até 15%, (aproximadamente 750 
ml em adultos), geralmente não causam alterações. São totalmente com-
pensadas pelo corpo.

(b) Perdas maiores que 15% e menores que 30% (aproximadamente 750 a 
1500 ml), geralmente causam estado de choque, ansiedade, sede, taquicar-
dia (com frequência cardíaca entre 100–120/min.), pulso radial fraco, pele 
fria, palidez, suor frio, frequência respiratória maior que 20/min. e enchi-
mento capilar lentificado (maior que 2/seg.)

(c) Perdas acima de 30%(maiores que 1.500 ml), leva ao choque descom-
pensado com hipotensão, alterações das funções mentais, agitação, confu-
são ou inconsciência, sede intensa, pele fria, palidez, suor frio, taquicardia 
superior a 120/min., pulso radial ausente (queda da pressão arterial), ta-
quipneia importante e enchimento capilar lento.

(d) Perdas de mais de 50% do volume sanguíneo, levam ao choque irrever-
sível, parada cardiorrespiratória e morte.

(e) A hemorragia arterial é mais frequente, porém é mais grave e precisa de 
atendimento imediato para sua contenção e controle. A hemorragia venosa 
é a que ocorre com menor frequência, mas é de controle mais fácil, pois o 
sangue sai com menor pressão e mais lentamente.

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

QUESTÃO 21

As ações de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios são desenvolvidas de modo a atingir os objetivos previstos na 
Lei Complementar 140/2011 e a garantir o desenvolvimento sustentável, 
harmonizando e integrando todas as políticas governamentais. Por esta lei, 
são ações administrativas da União: 

I) Executar e fazer cumprir, em âmbito nacional, estadual e municipal, a Po-
lítica Nacional do Meio Ambiente e demais políticas regionais relacionadas 
à proteção ambiental.

II) Promover ações relacionadas à Política Nacional do Meio Ambiente tam-
bém no âmbito internacional.

III) Promover a integração de programas e ações de órgãos e entidades da 
administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental.

IV) Organizar e manter, com a colaboração dos órgãos e entidades da admi-
nistração pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o Siste-
ma Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima). 

V) Promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades 
localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe. 

Assinale a alternativa correta: 

(a) Somente o item I está correto. 

(b) Somente os itens IV e V estão corretos. 

(c) Somente os itens I, II e III estão corretos. 

(d) Somente os itens II, III, IV e V estão corretos. 

(e) Todos os itens estão incorretos. 
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QUESTÃO 22

Entendem–se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habi-
lidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio am-
biente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 
sua sustentabilidade.

Diante do enunciado, julgue os itens a seguir:

I) A educação ambiental deve ser desenvolvida como uma prática educati-
va integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do 
ensino formal.

II) A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específi-
ca no currículo de ensino.

III) Nos cursos de pós–graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto 
metodológico da educação ambiental, quando se fizer necessário, é faculta-
da a criação de disciplina específica.

IV) A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de pro-
fessores, em todos os níveis e em todas as disciplinas.

V) Um dos objetivos fundamentais da educação ambiental é o fortalecimen-
to da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como funda-
mentos para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa correta: 

(a) Somente os itens I, II, III e IV estão corretos.

(b) Somente os itens II, III, IV e V estão corretos.

(c) Somente os itens I, II, III e V estão corretos.

(d) Somente os itens I, IV e V estão corretos. 

(e) Todos os itens estão corretos. 

QUESTÃO 23

São objetivos da Política Agrícola, segundo a Lei 8.171: 

I) Sistematizar a atuação do Estado e municípios para que os diversos seg-
mentos intervenientes da agricultura possam executar suas ações e investi-
mentos numa perspectiva de curto prazo, a fim de movimentar a economia. 

II) Eliminar as distorções que afetam o desempenho das funções econômica 
e social da agricultura. 

III) Proteger o meio ambiente, garantir o seu uso racional e estimular a re-
cuperação dos recursos naturais.

IV) Promover a centralização da execução dos serviços públicos de apoio 
ao setor rural no governo federal, visando a complementariedade de ações 
com Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios. 

V) Promover a saúde animal e a sanidade vegetal.

Assinale a alternativa correta: 

(a) Somente os itens II, III e V estão corretos. 

(b) Somente os itens I, III e IV estão corretos. 

(c) Somente os itens II, III e IV estão corretos. 

(d) Somente os itens I, II e V estão corretos. 

(e) Somente os itens I, IV e V estão corretos.

QUESTÃO 24

Considerando a legislação que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urba-
no, julgue os itens a seguir:

I) Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do 
Estado as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios 
públicos, constantes do projeto e do memorial descritivo.

II) O registro do loteamento só poderá ser cancelado a requerimento con-
junto do loteador e de todos os adquirentes de lotes, com anuência da Pre-
feitura, ou do Distrito Federal quando for o caso, e do Estado.

III) O processo de loteamento e os contratos de depositados em Cartório 
poderão ser examinados por qualquer pessoa, a qualquer tempo, indepen-
dentemente do pagamento de custas ou emolumentos, ainda que a título 
de busca.

IV) O registro do compromisso, cessão ou promessa de cessão só poderá ser 
cancelado por decisão judicial, a requerimento conjunto das partes contra-
tantes e quando houver rescisão comprovada do contrato.

V) É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou des-
membramento não registrado.

Assinale a alternativa correta: 

(a) Somente os itens I, II, III e IV estão corretos.

(b) Somente os itens II, III, IV e V estão corretos.

(c) Somente os itens I, III e V estão corretos.

(d) Somente os itens I, II, IV e V estão corretos.

(e) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 25

Considerando o novo Código Florestal, julgue os itens a seguir:

I) Considera–se Área de Preservação Permanente em zonas rurais ou urba-
nas, para os efeitos do Código, cinquenta metros para os cursos d’água de 
menos de dez metros de largura.

II) Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação 
Permanente, a necessidade de recomposição da vegetação é transmitida ao 
sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. 

III) É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Per-
manente para obtenção de água e para realização de atividades de baixo 
impacto ambiental.

IV) O poder público federal pode dobrar de tamanho as áreas de Reserva 
Legal em relação aos percentuais previstos na lei, para cumprimento de 
metas nacionais de proteção à biodiversidade ou de redução de emissão de 
gases de efeito estufa.

V) Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a 
continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo 
rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.

Assinale a alternativa correta: 

(a) Somente os itens I, II e IV estão corretos.

(b) Somente os itens II, III e V estão corretos. 

(c) Somente os itens I, III e IV estão corretos.

(d) Somente os itens I, III, IV e V estão corretos.

(e) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 26

Considerando o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Nature-
za – SNUC, julgue os itens a seguir: 
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I) As Unidades de Conservação integrantes do SNUC dividem–se em dois 
grupos, com características específicas: Unidades de Proteção Sustentável 
e Unidades de Uso Integral. 

II) As Estações Ecológicas, Reservas Biológicas, Floresta Nacional e Parques 
Nacionais são de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares 
incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que 
dispõe a lei. 

III) A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral de pequena exten-
são, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características natu-
rais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional. 

IV) Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural, 
conforme se dispuser em regulamento: a pesquisa científica e a visitação 
com objetivos turísticos, recreativos e educacionais. 

V) As unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo, que 
deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amorteci-
mento e os corredores ecológicos. 

Assinale a alternativa correta: 

(a) Somente os itens II, III e V estão corretos.

(b) Somente os itens I, III e IV estão corretos. 

(c) Somente os itens I, III e V estão corretos. 

(d) Somente os itens I, II e IV estão corretos. 

(e) Somente os itens II, IV e V estão corretos.

QUESTÃO 27

O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, 
por instrumento público ou particular ou por termo administrativo firmado 
perante órgão integrante do Sisnama, limitar o uso de toda a sua proprie-
dade ou de parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos 
ambientais existentes, instituindo servidão ambiental. Sobre esta questão, 
julgue os itens a seguir:

I) O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental deve incluir, 
no mínimo, o memorial descritivo da área e objeto da servidão ambiental, 
os direitos e deveres do proprietário ou possuidor instituidor e o prazo du-
rante o qual a área permanecerá como servidão ambiental.

II) A servidão ambiental não se aplica às Áreas de Preservação Permanente 
e à Reserva Legal mínima exigida.

III) A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão 
ambiental deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a Reserva Legal.

IV) É vedada, durante o prazo de vigência da servidão ambiental, a alteração 
da destinação da área, nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título, 
de desmembramento ou de retificação dos limites do imóvel.

V) A servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária ou per-
pétua, sendo que o prazo mínimo da servidão ambiental temporária é de 
15 (quinze) anos.

Assinale a alternativa correta: 

(a) Somente os itens I, II, III e IV estão corretos.

(b) Somente os itens II, III, IV e V estão corretos. 

(c) Somente os itens I, III, IV e V estão corretos. 

(d) Somente os itens I, II e V estão corretos. 

(e) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 28

Considerando a legislação sobre as infrações e sanções administrativas ao 

meio ambiente, julgue os itens a seguir: 

I) As infrações administrativas são punidas com advertência, multa simples, 
multa diária, suspensão de venda e fabricação do produto, suspensão par-
cial ou total das atividades, prisão dos proprietários do estabelecimento, 
dentre outras sanções. 

II) É vedada a aplicação de nova sanção de advertência no período de três 
anos contados do julgamento da defesa da última advertência ou de outra 
penalidade aplicada. 

III) O agente autuante, ao lavrar o auto de infração, indicará as sanções, ob-
servando: gravidade dos fatos, antecedentes do infrator e situação econô-
mica do infrator. 

IV) Prescreve em dez anos a ação da administração objetivando apurar a 
prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do 
ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta 
tiver cessado. 

V) Matar, perseguir, caçar, apanhar, coletar, utilizar espécimes da fauna sil-
vestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou 
autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, gera 
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por indivíduo de espécie não cons-
tante de listas oficiais de risco ou ameaça de extinção. 

Assinale a alternativa correta: 

(a) Somente os itens I, IV e V estão incorretos.

(b) Somente os itens I, II e IV estão incorretos.

(c) Somente os itens II, III e IV estão incorretos.

(d) Somente os itens II e III estão incorretos.

(e) Somente os itens III, IV e V estão incorretos.

QUESTÃO 29

Considerando a Resolução que regulamenta aspectos do licenciamento am-
biental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente e a que dispõe 
sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanen-
te, julgue os itens a seguir: 

I) O empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos e com-
plementações, formuladas pelo órgão ambiental competente no processo 
de licenciamento ambiental, dentro do prazo máximo de três meses, a con-
tar do recebimento da respectiva notificação. 

II) O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os 
planos de controle ambiental e será de, no máximo, cinco anos. 

III) A renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou em-
preendimento deverá ser requerida com antecedência mínima de noventa 
dias da expiração de seu prazo de validade. 

IV) Constitui Área de Preservação Permanente a área situada ao redor de la-
gos e lagoas naturais, em faixa com metragem mínima de cinquenta metros, 
para as que estejam em áreas rurais, exceto os corpos d`água com até vinte 
hectares de superfície, cuja faixa marginal será de trinta metros. 

V) Constitui Área de Preservação Permanente a área situada em vereda e 
em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de trinta 
metros, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado. 

Assinale a alternativa correta: 

(a) Somente os itens I, II, III e IV estão incorretos.

(b) Somente os itens I, II, III, e V estão incorretos.

(c) Somente os itens II, III, IV e V estão incorretos.

(d) Somente os itens I, IV e V estão incorretos.

(e) Todos os itens estão incorretos.
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QUESTÃO 30

A legislação que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente é mais conhecida como a 
Lei de Crimes Ambientais. Julgue os itens a seguir, com base nesta lei. 

I) As penas de interdição temporária de direito são a proibição de o con-
denado contratar com o Poder Público, de receber incentivos fiscais, bem 
como de participar de licitações, pelo prazo de dois anos. 

II) São circunstâncias que atenuam a pena o baixo grau de instrução ou 
escolaridade do agente, além do arrependimento do infrator, manifestado 
pela espontânea reparação do dano, dentre outros. 

III) São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qua-
lificam o crime, ter o agente cometido a infração à noite, em domingos ou 
feriados, em épocas de seca ou inundações, mediante fraude ou abuso de 
confiança, dentre outros. 

IV) Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, 
nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autori-
zação da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida provoca 
detenção de seis meses a um ano, e multa. 

V) A pena por provocar incêndio em mata ou floresta é reclusão, de dois a 
quatro anos, e multa, porém se o crime for culposo, a pena é de detenção de 
seis meses a um ano, e multa. 

Assinale a alternativa correta: 

(a) Somente os itens I, II, III e IV estão corretos.

(b) Somente os itens I, III, IV e V estão corretos. 

(c) Somente os itens I, II, e V estão corretos.

(d) Somente os itens II, III, IV e V estão corretos. 

(e) Todos os itens estão corretos.


