PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – AM
CONCURSO PÚBLICO 001/2016
CADERNO DE PROVA – QUESTÕES OBJETIVAS

FISCAL AMBIENTAL, DE POSTURA E URBANISMO
Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

Assinatura:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta página) para o qual você se
candidatou.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta. Quaisquer problemas deverão ser comunicados ao fiscal
de sala, para registro em ata.
4. Assine o cartão de respostas.
5. Verifique se este caderno de prova contém 50 questões. Não serão consideradas reclamações
posteriores ao término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, D e
E, das quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas da prova objetiva, que se encontra no final
desta página; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta. Qualquer outra cor
de tinta no cartão de respostas não será aceita pela leitora ótica.
8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva completando totalmente a opção, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.
9. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais de uma opção
no cartão de respostas, bem como questões cuja opção apresente rasuras no cartão de respostas.
10. O cartão resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
11. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou alegação.
12. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de qualquer
outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que cubra as orelhas do
candidato.
13. A prova objetiva terá duração máxima de 3h30min, incluído o tempo para preenchimento do cartão
de respostas.
14. O candidato somente poderá retirar-se do local, bem como levar o caderno de provas, após 1 (uma) hora
de seu início.
15. Os (3) três últimos candidatos somente poderão se retirar da sala de prova simultaneamente e devem
fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
16. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas por um fiscal
de sala.
17. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é
apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
18. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.
Boa prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Cuitelinho
Cheguei na beira do porto
Onde as onda se espaia
As garça dá meia volta
E senta na beira da praia
E o cuitelinho não gosta
Que o botão de rosa caia, ai, ai
Ai quando eu vim
da minha terra
Despedi da parentáia
Eu entrei no Mato Grosso
Dei em terras paraguaia
Lá tinha revolução
Enfrentei fortes batáia, ai, ai [...]

e)

No período I e II o motorista e o dono do carro são
pessoas diferentes

4. Quanto a concordância nominal das orações a seguir, podese afirmar que:
I – Água de coco é bom.
II – É proibida a entrada de pessoas sem colete.
III – Luzia anda meia preocupada.
IV – Ela mesma disse: obrigado!
a)
b)
c)
d)
e)

Somente I e II estão corretas
II, III e IV estão corretas
I, II e IV estão corretas
Todas estão corretas
Todas estão incorretas

5. A alternativa que possui uma construção idêntica em relação
à concordância verbal presente no segundo quadrinho é:

Folclore recolhido por Paulo Vanzolini e Antônio Xandó
1. Observe as afirmações feitas a respeito do texto lido:
I - O texto apresenta uma variação regional que não se adequa
à norma padrão da linguagem
II – A variação linguística do texto está de acordo com a
variedade padrão
III – O texto apresenta uma linguagem coloquial da língua
portuguesa relacionando-a com as tradições rurais do país
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III estão incorretas
somente I e III estão incorretas
I, II e III estão corretas
somente II e III estão corretas
somente I e III estão corretas

2. "Dói demais a dor do amor
Esse amor não morrerá
A saudade ficará
Nesse peito sofredor"
Meu Coração Está de Luto - Zeca Baleiro
Entre os versos de Zeca Baleiro é possível identificar a
seguinte figura de sintaxe:
a)
b)
c)
d)
e)

elipse
pleonasmo
zeugma
silepse
polissíndeto

3. Observe os períodos a seguir:
I – Após a colisão, o motorista e dono do carro compareceu à
delegacia para prestar depoimento.
II - Após a colisão, o motorista e o dono do carro
compareceram à delegacia para prestar depoimento.
A respeito dos períodos é possível afirmar:
a)
b)
c)
d)

No período I e II o motorista e o dono do carro são a
mesma pessoa
No período II o verbo está no plural para concordar com o
sujeito composto
No período I temos sujeito composto
No período I temos sujeito simples por isso o verbo está
no plural

a)
b)
c)
d)
e)

A maioria dos funcionários receberam o benefício
esperado.
Metade das pessoas desistiram da vaga.
Uma parte dos estudantes foi embora.
Grande parte dos medicamentos causam efeitos
colaterais.
A multidão aguardava o prefeito.

6. Das alternativas abaixo, em apenas uma todos os nomes
regem com a preposição “em”:
a)
b)
c)
d)
e)

capaz, passível, perito
indeciso, entendido, sito
perito, apto, dúvida
acessível, amante, capaz
digno, dúvida, obediente

7. Observe o trecho da canção de Vinicius de Moraes:
Eu sei que vou te amar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – AM
CONCURSO PÚBLICO 001/2016
Por toda a minha vida eu vou te amar
Em cada despedida eu vou te amar
Desesperadamente
Eu sei que vou te amar
Em relação ao trecho “vou te amar” é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

ocorreu mesóclise pois o pronome se encontra no meio do
verbo
ocorreu a ênclise, mas a construção está incorreta
ocorreu a próclise em desacordo com norma padrão, mas
é uma construção tipicamente brasileira
ocorreu a próclise em acordo com a norma padrão
a construção “vou amar-te” estaria incorretamente

8. Observe os verbos “preocupar-se”, “preparar” e “pensar”.
Quanto a regência, devem ser classificados em:

- O correto é "disseram-me". Não "me disseram".
- Eu falo como quero. E te digo mais... Ou é "digo-te"?
- O quê?
- Digo-te que você...
- O "te" e o "você" não combinam.
- Lhe digo?
- Também não. O que você ia me dizer?
- Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. E que eu
vou te partir a cara. Lhe partir a cara. Partir a sua cara. Como é
que se diz?
- Partir-te a cara.
- Pois é. Parti-la hei, se você não parar de me corrigir. Ou
corrigir-me.
- É para o seu bem.
- Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo como
bem entender. Mais uma correção e eu...
- O quê?
- O mato.
- Que mato?
- Mato-o. Mato-lhe. Mato você. Matar-lhe-ei-te. Ouviu bem?
- Pois esqueça-o e pára-te. Pronome no lugar certo e elitismo!
- Se você prefere falar errado...
- Falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem.
Ou entenderem-me?
- No caso... não sei.
- Ah, não sabe? Não o sabes? Sabes-lo não?
- Esquece.
- Não. Como "esquece"? Você prefere falar errado? E o certo é
"esquece" ou "esqueça"? Ilumine-me. Me diga. Ensines-lo-me,
vamos.
- Depende.
- Depende. Perfeito. Não o sabes. Ensinar-me-lo-ias se o
soubesses, mas não sabes-o.
- Está bem, está bem. Desculpe. Fale como quiser.
- Agradeço-lhe a permissão para falar errado que mas dás.
Mas não posso mais dizer-lo-te o que dizer-te-ia.
- Por que?
- Porque, com todo este papo, esqueci-lo.
VERÍSSIMO, Luís Fernando. Comédias para se ler na escola.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p.65.
9. O correto é "disseram-me". Não "me disseram". O uso
correto do pronome “me” é justificado pela seguinte regra:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

transitivo indireto com a preposição “em”; transitivo direto e
indireto; intransitivo
transitivo indireto com a preposição “em”; transitivo direto;
transitivo direto
transitivo direto e indireto; intransitivo; transitivo
intransitivo; transitivo direto; transitivo indireto
transitivo indireto com a preposição “em”; transitivo direto e
indireto; transitivo direto

Leia o texto a seguir para responder a questão 9:
Papos - Luis Fernando Veríssimo
- Me disseram...
- Disseram-me.
- Hein?

A mesóclise é obrigatória nas frases inciadas por verbo
Verbos no passado obrigam a ocorrência da ênclise
Nas frases afirmativas o pronome deve ser proclítico
Deve ocorrer próclise nas frases iniciadas por verbo
Deve ocorrer ênclise nas frases iniciadas por verbo

10. “Num reino muito antigo, há muitos anos atrás Lucas, um
homem inocente morre! Lucas teria sido condenado à forca por
suposta tentativa de homicídio, de uma moça da nobreza.
Minutos antes do enforcamento de Lucas o rei Robert recebe
um pergaminho de Amélia uma espécie de delegada da época,
com os seguintes dizeres: "Homem bom não, mate-o!" Robert
então deu o avaro para o enforcamento de Lucas, com a
certeza de que era culpado, com os dizeres escritos por
Amélia. [...]”
http://eipaludo.blogspot.com.br/2012/03/
a) o uso da vírgula nos dizeres de Amélia afirma que Lucas não
era um homem bom, por isso devia ser morto
b) Robert interpretou erroneamente o pergaminho de Amélia,
por isso Lucas foi condenado
c) a razão da condenação deve-se somente ao uso da
exclamação
d) para considerar Lucas inocente a exclamação deveria ser
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trocada por um ponto final
e) Se a vírgula fosse posta depois da palavra “bom” Lucas
continuaria sendo culpado

b)
c)
d)
e)

2x² -10x + 1
5x² + 10x -1
2x² +10x -1
2x² + 18x – 5

MATEMÁTICA
RACIOCÍNIO LÓGICO
11. No final do ano letivo escolar, dois alunos obtiveram
médias iguais na disciplina de Física. Observe o quadro com a
pontuação dos dois alunos nos quatro bimestres.

Aluno 1
Aluno 2

1º
Bimestre
8
10

2º
Bimestre
6
9

3º
Bimestre
4,5
4

4º
Bimestre
9,5
5

Encontre a variância do aluno 2 para verificar a regularidade na
pontuação por bimestre.
a)
b)
c)
d)
e)

6,5
7,5
8,5
9,5
9,0

a)
b)
c)
d)
e)

6
60
120
240
480

19. A palavra VASSOURA é formada por 8 letras. Determine o
número possível de anagramas dessa palavra:
a)
b)
c)
d)
e)

√2
7
4
3√2
15

V, V, F, F
V, F, F, V
F, F, F, V
V, V, V, V
V, F, F, F

18. Determinar os anagramas da palavra SILVA que tem as
letras SIL juntas e na mesma ordem é:
a)
b)
c)
d)
e)

12. Dois pontos cuja reta que os contém não é paralela ao eixo
x ou ao eixo y é representada por A (1, 9) e B (2, 8). A
distância entre ele é:
a)
b)
c)
d)
e)

17. Sejam p: 3 é um número primo e q: a água do mar é
salgada. A tabela-verdade para estes argumentos p ^ q é:

11.400
10.500
9.542
10.080
12.820

13. Dados os números complexos z1 = 6 + 4i, z2 = 3 + 2i,
determine z3 sabendo que ele é dado por z3 = z1 + z2.

20. Considere a proposição: “Inácia é trabalhadora e bonita, ou
Inácia não é estudiosa.”. Como Inácia não é estudiosa, então:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

z3 = (-9 + 8i)
z3 = (9 + 8i)
z3 = (9 + 6i)
z3 = (9 – 6i)
z3 = (-9 – 8i)

14. De acordo com as relações de Girard a soma de n raízes
para equações polinomiais de grau n é dada pela relação:
a)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-1 + rn = −

b)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-2 + rn = −

c)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-3 + rn = −

d)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-2 + rn =

e)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-1 + rn = −

a n−1
an
a n−2
a n−1
a n−3

a3
a n−2
an
an
a

15. O coeficiente angular da reta r, não paralela ao eixo y, que
contem pontos distintos M (7, -3) e N(4, -1) é dada por:
a)
b)
c)
d)
e)

-4
9
1
-2/3
0

16. Se p(x) = 5x² + 14x – 3 e q(x) = 3x² - 4x + 2, então p(x) –
q(x) é:
a)

8x² + 18x + 1

Inácia é trabalhadora e bonita.
Inácia é trabalhadora ou bonita.
Inácia não é trabalhadora ou não é bonita.
Inácia é trabalhadora e não é bonita.
Inácia não é trabalhadora e não é bonita.

21. De quantas maneiras podemos escolher um presidente, um
senador e um deputado federal de um determinado país,
sabendo que, há 5 candidatos a presidente, 18 candidatos a
senador e 24 candidatos a deputado federal?
a)
b)
c)
d)
e)

2016
216
2011
2169
2160

22. Realizou-se uma pesquisa entre os clientes de um
restaurante de uma determinada cidade e revelou-se que,
exatamente:
- 100 gostam somente de peixe;
- 150 gostam somente de carne;
- 20 gostam de peixe e carne.
- 110 não gostam nem de peixe e nem de carne.
Para esta pesquisa, quantas pessoas foram entrevistadas?
a)
b)
c)

340
280
310
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d)
e)

290
300

e)

Wai Wai

23. Determine a negação da proposição “Jerson é trabalhador
e Isis é estudiosa”.

30. Historicamente, em 1992, o Brasil já afastou um presidente
por corrupção passiva. Atualmente corre um processo de
impeachment contra a atual presidente. Uma das acusações
que pesam contra Dilma Rousseff é:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)

Jerson é trabalhador ou Isis é estudiosa.
Jerson não é trabalhador e Isis é estudiosa.
Jerson não é trabalhador ou Isis é estudiosa.
Jerson não é trabalhador ou Isis não é estudiosa.
Isis não é estudiosa e Jerson é trabalhador.

d)
24. A proposição p → q é equivalente a:
e)
a)
b)
c)
d)
e)

~q → ~p
q→p
~p q
~p → q
~q → q

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS GERAIS
25. A Terra Indígena Balaio, cujo relatório antropológico foi
publicado no Diário Oficial da União, sobrepõe-se ao Parque
Nacional do Pico da Neblina, sob responsabilidade:

31. Quanto às diretrizes de abordagem, de acordo com a
resolução CONAMA 422, de março de 2010, que estabelece
diretrizes para as campanhas, ações e projetos de Educação
Ambiental, é incorreto afirmar que:
a)

b)
a)
b)
c)
d)
e)

Do Instituto Marechal Rondon
Do grupo Green Peace
Do Instituto Chico Mendes
Da Secretaria de Cultura e Turismo de São Gabriel
Do Instituto Ecológico de São Gabriel

26. A base da economia do município de São Gabriel da
Cachoeira é a:
a)
b)
c)
d)
e)

Agricultura mecanizada
Agricultura de subsistência
A indústria rural
Turismo
Pesca

27. Segundo o IBGE, em 2010 o IDHM de São Gabriel da
Cachoeira, era:
a)
b)
c)
d)
e)

0,607
0,608
0.609
0,706
0,806

28. Neste ano de 2016, as Olimpíadas ocorrerão na cidade do
Rio de Janeiro. Em 2020, as Olimpíadas ocorrerão na cidade
de:

c)

d)

e)

Berlim
Londres
Toronto
Amsterdan
Tóquio

29. O nome da capital do Estado do Amazonas, recebeu essa
denominação em homenagem à tribo dos índios:
a)
b)
c)
d)

Manaós
Barés
Passés
Uaipanas

A contextualização das questões socioambientais em suas
dimensões histórica, econômica, cultural, política, e
ecológica deve ser feita somente na escala coletiva;
A focalização da questão socioambiental deve ser
realizada para além das ações de comendo e de controle,
evitando perspectivas meramente utilitaristas ou
comportamentais;
Se deve adotar princípios e valores para a construção de
sociedades mais sustentáveis em suas diversas
dimensões social, ambiental, política, econômica, ética e
cultural;
Se deve valorizar a visão do mundo, os conhecimentos, a
cultura e as práticas de comunidades locais, de povos
tradicionais e originários;
Se deve promover a educomunicação propiciando a
construção, a gestão e a difusão do conhecimento a partir
das experiências da realidade socioambiental de cada
local.

32. A Conferência Mundial sobre Meio Ambiente Humano,
celebrada em Estocolmo em 1972, mostrou necessidade de
gerar um amplo processo de educação ambiental, o que levou
a criar o Programa Internacional de Educação Ambiental e que
fundou a educação ambiental em dois princípios básicos.
Assinale a alternativa que apresenta corretamente um deles:
a)

b)
c)

a)
b)
c)
d)
e)

Ter mantido o programa Bolsa Família.
Ter recebido propina para sua campanha política.
Ser correligionária do ex-presidente Luiz Inácio “Lula” da
Silva.
Crime de responsabilidade previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Boa versão do Erário Público Federal.

d)

e)

Uma nova ética que orienta os valores e comportamentos
sociais para objetivos exclusivamente de sustentabilidade
ecológica;
A fragmentação do conhecimento e a emergência da
teoria de sistemas;
Uma nova ética que orienta os valores e comportamentos
sociais para os objetivos de sustentabilidade ecológica e
equidade social;
Uma concepção de mundo como um sistema simples, sem
ser necessário a interdisciplinaridade no trato da educação
ambiental, levando à simplificação do tema e consequente
facilitação em sua transferência;
Uma nova ética que orienta os valores e comportamentos
sociais para os objetivos de desenvolvimento tecnológico,
e uma consequente solução para os problemas
ambientais.

33. As discussões sobre desenvolvimento sustentável e
educação ambiental não são homogêneas. Pelo contrário,
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expressam estratégias conflitivas que respondem à visões e
interesses diferenciados. Dentre as visões e conceitos
diferenciados que envolvem o desenvolvimento sustentável e
educação ambiental, podemos destacar a perspectiva
economicista, que pode ser definida como:
a)
b)

c)
d)

e)

Perspectiva que enfatiza a desmaterialização da produção,
reciclagem dos rejeitos e tecnologias limpas;
Perspectiva ética que busca a mudança de valores e
comportamentos dos indivíduos para alcançar a
sustentabilidade;
Perspectiva que privilegia o neoliberalismo ambiental;
Perspectiva que privilegia o livre mercado como
mecanismo para internalizar as externalidades ambientais
e para valorizar a natureza;
Perspectiva que expressa estratégias conflitivas que
respondem a visões e a interesses diferenciados.

34. De acordo com Leff (2001), na educação ambiental
confluem três princípios. Assinale a alternativa que os
apresenta corretamente:

36. No que se refere à regularização e utilização de áreas de
assentamentos de famílias de baixa renda, a prefeitura deverá
observar os seguintes critérios:
a)

b)
c)

d)

e)

37. Com relação à elaboração do Plano Diretor do município de
São Gabriel da Cachoeira, pode se dizer que:
a)

a)
b)
c)
d)
e)

Sustentabilidade, racionalidade econômica, complexidade;
Simplicidade ambiental, interdisciplinaridade,
sustentabilidade;
Interdisciplinaridade, racionalidade econômica,
complexidade;
Sustentabilidade, complexidade, interdisciplinaridade;
Simplicidade ambiental, racionalidade econômica,
sustentabilidade.

b)

c)
35. De acordo com a Política Urbana desenvolvida pelo
município de São Gabriel da Cachoeira, o Município em
conjunto com o Estado ou com a União ou, ainda
isoladamente, promoverá com prioridade programas de
construção de moradias, de melhorias das condições
habitacionais, lotes urbanos e de saneamento básico,
assegurando sempre a compatibilidade de padrões com a
dignidade humana. Estes programas devem levar em
consideração três diretrizes principais. Assinale a alternativa
que apresenta uma delas corretamente:
a)

b)

c)

d)

e)

Terão prioridade somente os programas habitacionais que
visem a erradicação de sub-moradias, que se localizam
em margens de igarapés;
Terão prioridade os programas habitacionais que visem a
erradicação de sub-moradias, principalmente as que se
localizam em baixadas, margens de igarapés orla fluvial,
zonas alagadiças e situações de miséria absoluta;
Os programas destinados às retiradas das famílias,
ocupantes das margens de igarapés, deverão ser dirigidos
de forma isolada, para áreas específicas e tomadas
públicas, não sendo obrigada a demolição das casas
objeto de permuta;
Os programas destinados às retiradas das famílias,
ocupantes das margens de igarapés, deverão ser dirigidos
de forma isolada, para áreas específicas e tomadas
públicas, brigada a demolição das casas objeto de
permuta, mas, sem a necessidade imediata de
urbanização e saneamento do igarapé objeto do
programa;
O município deverá efetuar doações de lotes, urbanizados
ou não, de maneira coletiva, ou desenvolver programas
de habitação na sede do Município, mesmo que ainda não
tenha promovido um amplo programa habitacional rural,
tirando assim as famílias das áreas de risco,
imediatamente.

Nos assentamentos habitacionais não-regularizados
fundiariamente, a prefeitura terá quarenta e cinco dias
para regularização dos mesmos;
Nos assentamentos novos o prazo para regularização,
após o assentamento, será de cento e noventa dias;
Nos assentamentos habitacionais não-regularizados
fundiariamente, a prefeitura terá cento e vinte dias para
regularização dos mesmos;
Nos assentamentos habitacionais não-regularizados
fundiariamente, a prefeitura terá cento e oitenta dias para
regularização dos mesmos;
Nos assentamentos novos o prazo para regularização,
após o assentamento, será de sessenta dias.

d)

e)

A população do município, através da manifestação de no
mínimo dez por cento de seu eleitorado, poderá ter a
iniciativa da indicação de programas ou projetos do
interesse específico da cidade, de bairros ou distritos;
O plano diretor definirá as áreas especiais de
interesse, exclusivamente, social e econômico para quais
será exigido aproveitamento adequado nos termos
previstos nas Constituições da República e do Estado e
nas leis específicas próprias;
A população do Município, não terá iniciativa na indicação
de programas ou projetos do interesse específico da
cidade, de bairros ou distritos, estando isso a cargo de
profissionais com especialidade no assunto;
O plano diretor definirá as áreas especiais de
interesse, exclusivamente, social e ambiental para quais
será exigido aproveitamento adequado nos termos
previstos nas Constituições da República e do Estado e
nas leis específicas próprias;
A população do Município, através da manifestação de
cinco por cento de seu eleitorado, poderá ter a iniciativa da
indicação de programas ou projetos do interesse
específico da cidade, de bairros ou distritos.

38. Abaixo são apresentados os itens a serem
obrigatoriamente observados no Processo de Planejamento
Urbano no município de São Gabriel da Cachoeira. Assinale a
alternativa que apresenta informações incorretas:
a)

b)

c)

d)

e)

Proibição de construção em áreas de saturação urbana,
risco sanitário ou ambiental, áreas históricas e reservadas
para fins especiais, áreas verdes, bem como áreas de
preservação permanente;
Definição e manutenção de sistemas de limpeza pública,
abrangendo os aspectos de coleta e disposição final do
lixo;
Definição de áreas destinadas à expansão urbana, áreas e
imóveis de interesse cultural, histórico, artístico,
paisagístico e arqueológico;
Estabelecer as áreas destinadas à construção de moradia
popular e definição das áreas para produção de
hortifrutigranjeiros;
Fixar normas sobre zoneamento, parcelamentos,
loteamentos, uso e ocupação do solo, cultura e
desporto, residências, reservas de interesse urbanístico,
ecológico e turístico.

39. A realização de obras, dentro dos limites municipais,
dependerá:
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a)

b)

c)

d)

e)

De autorização prévia do órgão competente da
Prefeitura, e deverá ser precedida de apresentação do
projeto, elaborado segundo as normas técnicas e legais
que se ajuste cada caso;
Da identificação das vias públicas e a numeração dos
imóveis, de caráter obrigatório, e incumbência da
Prefeitura Municipal;
Da denominação prévia de ruas, praças e logradouros,
mediante lei que deverá ser realizada pelo Poder
Executivo;
Da identificação das vias públicas e a numeração dos
imóveis, de caráter obrigatório, que não se configurará
como objeto de fiscalização para fins de liberação de
habite-se;
Quando se tratar de obras públicas, diretamente, da
execução por parte da Prefeitura, de suas autarquias e
entidades para estatais, mas, nunca poderá ser
executada por terceiros, mesmo mediante licitação.

a)

b)

c)

d)

e)
40. A ação do município, com referência à ocupação do
solo urbano, deverá orientar-se para:
a)
b)
c)
d)
e)

Ampliar o acesso dos Municípios, a lotes mínimos
que sejam pelo menos servidos por transporte coletivo;
Estimular e assistir, tecnicamente, projetos
comunitários e associativos de construção e serviços;
Exclusivamente, urbanizar as áreas passíveis de
urbanização, ocupadas por população de renda;
Ampliar o acesso dos Municípios, a lotes mínimos
dotados de infraestrutura básica;
Urbanizar, regularizar e titular as áreas ocupadas por
população de renda, mesmo os não passíveis de
urbanização.

41. No que diz respeito à Politica de Meio Ambiente
apresentada na Lei Orgânica do município de São Gabriel da
Cachoeira, é incorreto afirmar que:
a)

b)

c)

d)

e)

O Município, nas questões que lhe são afetas, deverá
emitir normas, estabelecer procedimentos, valer-se do
mecanismo para o cumprimento de suas funções
precípuas;
O Município atuará no sentido de assegurar a todos
os cidadãos o direito ao meio-ambiente ecologicamente
saudável, bem como de uso comum do povo e essencial
à qualidade de vida, incumbido ao poder Público e à
coletividade o dever de defender e preservar essa
condição;
O Município manterá órgão específico, do nível da
administração direta, para o trato das questões relativas
ao meio ambiente;
Para assegurar efetividade de direito, o Município
deverá articula-se e atuar de forma cooperativa com os
Órgãos Públicos e privados, estaduais, regionais e
federais competentes e, ainda, com outros municípios,
objetivando a solução de problemas comuns relativos à
proteção ambiental;
O Município integra, na condição de órgão local, o
Sistema Nacional de Meio Ambiente, portanto é
competência exclusiva da instância federal e estadual,
proceder a fiscalização e controle das atividades
suscetíveis que degradarem o meio ambiente, ou
comprometam a sua qualidade, estejam essas na esfera
pública ou privada.

42. Segundo o sistema de licenciamento ambiental no Brasil, e
as Leis no. 6.938/1981 e no. 7.804/1989, é incorreto afirmar
sobre o licenciamento ambiental:

É um instrumento de comando e controle da Política
Nacional do Meio Ambiente (PNMA), de caráter preventivo
ou corretivo;
É um instrumento que busca assegurar que a atividade
econômica possua conformidade ambiental, isto é, realize
as suas atividades atendendo ao princípio de
desenvolvimento sustentável, sem causar prejuízos ao
meio ambiente;
É um instrumento de comando e controle da Política
Nacional do Meio Ambiente (PNMA), de caráter
exclusivamente preventivo.
É um instrumento pelo qual o órgão ambiental realiza um
procedimento administrativo que autoriza, ou não, a
localização, instalação, ampliação, alteração e operação
de empreendimentos ou atividades utilizadores dos
recursos ambientais considerados efetiva ou
potencialmente poluidores ou que possam causar
degradação ambiental;
É um instrumento que não possui caráter definitivo ou
prazo indeterminado, podendo ser revisado nas
renovações periódicas da licença;

43. A sanção da lei complementar no. 140 inaugura uma nova
etapa nas responsabilidades do licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades para cada ente da federação.
Para o licenciamento ambiental de empreendimentos e
atividades, o Capítulo III define as ações de cooperação entre
a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios,
mediante ações administrativas para cada ente federado.
Neste sentido compete ao município:
a)

b)
c)

d)

e)

Promover o licenciamento ambiental de empreendimentos
e atividades localizados em unidades de conservação
instituídas pelo município, exceto em APAs;
Promover o licenciamento ambiental de empreendimentos
e atividades localizados em terra indígenas;
Promover o licenciamento ambiental de atividades ou
empreendimentos localizados ou desenvolvidos em
unidades de conservação instituídas pelo estado, exceto
em APAs.
Promover o licenciamento ambiental de empreendimentos
e atividades localizados em unidades de conservação
instituídas pela União;
Promover o licenciamento ambiental de empreendimentos
e atividades destinados a pesquisar, lavrar, produzir,
beneficiar, transportar, armazenar e dispor material
radioativo, em qualquer estágio.

44. Com relação à Avaliação de Impacto Ambiental (AIA),
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA), é incorreto afirmar que:
a)

b)

c)

A AIA é um pressuposto básico para o licenciamento de
competência federal (conduzido pelo Ibama) e de
atividades de porte consideradas modificadoras do meio
ambiente, realizadas nos estados ou municípios;
É importante distinguir que a EIA/Rima é mais abrangente
que o AIA, uma vez que esta pode ser implementada não
apenas em empreendimentos, mas também em relação a
planos, políticas e projetos, como no caso da Avaliação
Ambiental Estratégica (AAE);
Os resultados do EIA devem garantir, entre outros
requisitos necessários para a concessão da licença
ambiental, a adoção das medidas mitigadoras dos
impactos negativos, tais como equipamentos de controle e
sistema de tratamento de despejos e o programa de
acompanhamento e monitoramento dos impactos do
empreendimento;
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d)

e)

O EIA é um dos elementos do processo de AIA, específico
para obras ou atividades potencialmente causadoras de
significativa degradação do meio ambiente;
As conclusões e aspectos mais relevantes do EIA devem
ser apresentados de forma adequada ao público e aos
responsáveis pela tomada de decisão na forma de Rima.

45. Quando disponíveis, outros instrumentos de planejamento
também devem ser levados em conta no processo de
licenciamento, e dentre eles podemos citar o Zoneamento
Ecológico Econômico (ZEE). Neste sentido, assinale a
alternativa que apresenta as principais informações
disponibilizadas pelo ZEE.
a)
b)

c)
d)

e)

Fornece as bases para o adequado ordenamento do
território municipal;
Apresenta o diagnóstico dos corpos d’água (informações
qualitativas/quantitativas) e identifica demandas e
cenários;
Fornece informações para o procedimento sistemático e
contínuo de avaliação da qualidade ambiental;
Fornece as bases geográficas, as áreas próprias para os
diversos empreendimentos econômicos e aquelas que
devem ser preservadas (potencialidades e
vulnerabilidades);
Fornece informações sobre planejamento e controle do
uso da ocupação e do parcelamento do solo urbano.

d)

e)

47. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os
prazos associados a cada uma das licenças apresentadas para
o processo de licenciamento ambiental:
a)

46. O licenciamento ambiental ocorre em três etapas de
licenças sucessivas. Neste sentido assinale a alternativa que
apresenta de forma correta a sequência e definições de cada
uma destas etapas:
a)

b)

c)

I - Licença Prévia (LP): autoriza o início da implantação,
contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases
de localização, instalação e operação, observados os
planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo; II
- Licença de Instalação (LI): apresentada na fase
preliminar do planejamento de atividade, de acordo com as
especificações constantes do Projeto Executivo aprovado;
III - Licença de Operação (LO): autoriza, após as
verificações necessárias, o início da atividade licenciada e
o funcionamento de seus equipamentos de controle de
poluição, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia e
de Instalação.
I - Licença Prévia (LP): apresentada na fase preliminar do
planejamento de atividade, contendo requisitos básicos a
serem atendidos nas fases de localização, instalação e
operação, observados os planos municipais, estaduais ou
federais de uso do solo; II - Licença de Instalação (LI):
autoriza o início da implantação, de acordo com as
especificações constantes do Projeto Executivo aprovado;
III - Licença de Operação (LO): autoriza, após as
verificações necessárias, o início da atividade licenciada e
o funcionamento de seus equipamentos de controle de
poluição, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia e
de Instalação.
I - Licença de Instalação (LI): autoriza o início da
implantação, de acordo com as especificações constantes
do Projeto Executivo aprovado; II - Licença Prévia (LP):
autoriza, após as verificações necessárias, o início da
atividade, contendo requisitos básicos a serem atendidos
nas fases de localização, instalação e operação,
observados os planos municipais, estaduais ou federais de
uso do solo-; III - Licença de Operação (LO): apresentada
na fase preliminar do planejamento de atividade licenciada
e o funcionamento de seus equipamentos de controle de
poluição, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia e
de Instalação.

I - Licença de Operação (LO): autoriza, após as
verificações necessárias, o início da atividade licenciada e
o funcionamento de seus equipamentos de controle de
poluição, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia e
de Instalação. II - Licença de Instalação (LI): autorizando o
início da implantação, de acordo com as especificações
constantes do Projeto Executivo aprovado; III - Licença
Prévia (LP): na fase preliminar do planejamento de
atividade, contendo requisitos básicos a serem atendidos
nas fases de localização, instalação e operação,
observados os planos municipais, estaduais ou federais de
uso do solo;
I - Licença Prévia (LP): autoriza, após as verificações
necessárias, na fase preliminar do planejamento de
atividade, o início da atividade licenciada e o
funcionamento de seus equipamentos de controle de
poluição; II - Licença de Instalação (LI): autoriza o inicio do
o funcionamento dos equipamentos de controle de
poluição; III - Licença de Operação (LO): autoriza o início
da implantação, de acordo com as especificações
constantes do Projeto Executivo aprovado de acordo com
o previsto nas Licenças Prévia.

b)

c)

d)

e)

Licença Prévia: não pode ter prazo superior a cinco anos,
a Licença de Implantação: não pode ter prazo superior a
seis anos, e a Licença de Operação: não pode ter prazo
superior a dez anos.
Licença Prévia: não pode ter prazo superior a seis anos, a
Licença de Implantação: não pode ter prazo superior a
sete anos, e a Licença de Operação: não pode ter prazo
superior a dez anos.
Licença Prévia: não pode ter prazo superior a cinco anos,
a Licença de Implantação: não pode ter prazo superior a
sete anos, e a Licença de Operação: não pode ter prazo
superior a dez anos.
Licença Prévia: não pode ter prazo superior a quatro anos,
a Licença de Implantação: não pode ter prazo superior a
seis anos, e a Licença de Operação: não pode ter prazo
superior a dez anos.
Licença Prévia: não pode ter prazo superior a cinco anos,
a Licença de Implantação: não pode ter prazo superior a
seis anos, e a Licença de Operação: tem prazo
indeterminado.

48. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e critérios
específicos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente
um desses critérios:
a)

b)

c)

As funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em
lei, destinam-se apenas às atribuições de
assessoramento.
É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de horários, a de
dois cargos científicos;
As funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em
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d)

e)

lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento;
É vedada a contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público;
É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de horários, a de
um cargo técnico e um científico.

49. De acordo com o Plano Diretor do município de São
Gabriel da Cachoeira, assinale a alternativa que apresenta
incorretamente um dos parâmetros de ocupação na zona
urbana 2:
a)
b)
c)
d)
e)

Coeficiente de aproveitamento máximo: 1,5 (um e meio);
Taxa de ocupação máxima: 90% (sessenta por cento) da
área do lote;
Recuo lateral mínimo: 1,5m (um metro e meio) a partir de
uma única divisa lateral do lote;
Recuo frontal mínimo em edificações de uso
exclusivamente residencial: 1,5 m (um metro e meio);
Recuo de fundo mínimo: 5,5m (cinco metros e meio).

50. De acordo com os parâmetros de Macrozoneamento,
apresentados no Plano Diretor do município de São Gabriel da
Cachoeira, este é subdividido em três macrozonas. Neste
sentido, assinale a alternativa que apresenta corretamente as
três macrozonas e suas definições:
a)

b)

c)

d)

I - Macrozona das Terras Indígenas: tem por objetivo
incorporar, no plano diretor, os direitos indígenas
assegurados pelo ordenamento jurídico nacional; II Macrozona Urbana: tem por objetivo desenvolver o
manejo agroflorestal e a piscicultura sustentáveis
baseados nas características da realidade local e
nos conhecimentos tradicionais; III - Macrozona Rural:
caracteriza-se como área consolidada pelos
investimentos públicos e privados realizados em diversas
edificações, equipamentos comunitários sistema viário,
infra-estrutura de saneamento básico, distribuição de
energia elétrica e iluminação pública.
I - Macrozona das Rural: tem por objetivo incorporar,
no plano diretor, os direitos indígenas assegurados
pelo ordenamento jurídico nacional; II - Macrozona Idas
Terras Indígenas: tem por objetivo desenvolver o manejo
agroflorestal e a piscicultura sustentáveis baseados nas
características da realidade local e nos
conhecimentos tradicionais; III - Macrozona Rural:
caracteriza-se como área consolidada pelos
investimentos públicos e privados realizados em diversas
edificações, equipamentos comunitários sistema viário,
infra-estrutura de saneamento básico, distribuição de
energia elétrica e iluminação pública.
I - Macrozona das Terras Indígenas: tem por objetivo
incorporar, no plano diretor, os direitos indígenas
assegurados pelo ordenamento jurídico nacional; II Macrozona Rural: tem por objetivo desenvolver o
manejo agroflorestal e a piscicultura sustentáveis
baseados nas características da realidade local e
nos conhecimentos tradicionais; III - Macrozona
Urbana: caracteriza-se como área urbana
consolidada pelos investimentos públicos e privados
realizados em diversas edificações, equipamentos
comunitários sistema viário, infra-estrutura de
saneamento básico, distribuição de energia elétrica e
iluminação pública.
I - Macrozona Rural: tem por objetivo incorporar, no
plano diretor, os direitos indígenas assegurados pelo
ordenamento jurídico nacional; II - Macrozona Ambiental:

e)

tem por objetivo desenvolver o manejo agroflorestal
e a piscicultura sustentáveis baseados nas
características da realidade local e nos
conhecimentos tradicionais; III - Macrozona Rural:
caracteriza-se como área consolidada pelos
investimentos públicos e privados realizados em diversas
edificações, equipamentos comunitários sistema viário,
infra-estrutura de saneamento básico, distribuição de
energia elétrica e iluminação pública.
I - Macrozona das Rural: tem por objetivo incorporar,
no plano diretor, os direitos indígenas assegurados
pelo ordenamento jurídico nacional; II - Macrozona
Ambiental: tem por objetivo desenvolver o manejo
agroflorestal e a piscicultura sustentáveis baseados
nas características da realidade local e nos
conhecimentos tradicionais; III - Macrozona Industrial:
caracteriza-se como área consolidada pelos
investimentos públicos e privados realizados em diversas
edificações, equipamentos comunitários sistema viário,
infra-estrutura de saneamento básico, distribuição de
energia elétrica e iluminação pública.

