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CONCURSO PÚBLICO

RIO LARGO (AL) - TARDE SUPERIOR
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

ATENÇÃO!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com
o registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário,
notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL E SANITARISTA

INFORMAÇÕES GERAIS:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica
ou equivalente.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no
Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão
com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro
fora dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente
preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:
INSCRIÇÃO:
CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 35

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Fundo Nacional de Meio Ambiente contempla projetos de
aproveitamento econômico racional e sustentável da flora e fauna
nativas.

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A licença de operação (LO) autoriza a operação da atividade ou
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do
que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle
ambiental e condicionantes determinados para a operação.

II. A fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos é uma
atividade sujeita ao licenciamento ambiental.

II. O servidor público deve compreender que a moralidade da
administração pública não se limita à distinção entre o bem e o
mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem
comum.
III. Alterar as senhas pessoais e profissionais periodicamente é
uma forma de aumentar a segurança no uso da Internet.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A licença ambiental é o ato administrativo pelo qual o órgão
ambiental competente, estabelece as condições, restrições e
medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo
empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar,
ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos
recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar
degradação ambiental.
II. O cronograma é desenvolvido como parte dos processos de
planejamento do gerenciamento do tempo em um projeto.

III. No Microsoft Windows, pressionar CTRL + V permite colar um
item recortado ou copiado.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A fabricação de aço e de produtos siderúrgicos é uma atividade
sujeita ao licenciamento ambiental.
II. Planejar as respostas aos riscos é uma etapa do grupo de
processos de iniciação do projeto, apenas.
III. A licença de instalação (LI) autoriza a instalação do
empreendimento ou atividade de acordo com as especificações
constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo
as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da
qual constituem motivo determinante.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

III. O gerenciamento dos custos do projeto inclui o processo de
controle dos custos.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os riscos aos quais o usuário está exposto ao usar a Internet
costumam estar relacionados a informações sigilosas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de
cumprir obrigação de relevante interesse ambiental é crime com
pena de detenção e multa.
II. No Microsoft Word, o botão "itálico" permite destacar o texto
selecionado, atribuindo-lhe a cor vermelha.
III. Desenvolver o cronograma do projeto é uma etapa do grupo de
processos de monitoramento e controle, apenas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

II. À luz da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a construção,
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e
atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de
causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento
ambiental.
III. A aplicação de antecipações e esperas não pode ser utilizada
para sequenciar as atividades de um projeto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Diagramas de contexto não podem ser utilizados para coletar
requisitos em um projeto.
II. A produção de fundidos de ferro e aço, exceto os forjados e
arames, é uma atividade sujeita ao licenciamento ambiental.
III. Listar as atividades do projeto é uma etapa do grupo de
processos de execução de um projeto, apenas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou
sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase
do empreendimento ou atividade.
II. Definir métricas da qualidade é uma etapa do grupo de
processos de iniciação do projeto, apenas.
III. O Fundo Nacional de Meio Ambiente contempla projetos de
educação ambiental.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Gerenciar as comunicações é uma atividade que deve ser
realizada apenas na fase de iniciação do projeto.
II. A lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem
beneficiamento, é uma atividade sujeita ao licenciamento
ambiental.
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12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Uma rede de computadores deve compreender, no mínimo, doze
máquinas conectadas entre si.
II. A análise de dados não permite estimar a duração das atividades
do projeto.
III. O comando ENTER + F10 apaga todas as senhas e dados
sigilosos do usuário no Microsoft Windows.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
13 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Mensagens institucionais devem ser enviadas preferencialmente
por endereços profissionais de e-mail.
II. Criar a linha de base do cronograma é uma etapa do grupo de
processos de monitoramento e controle do projeto, apenas.

III. Definir o escopo do projeto é uma etapa do grupo de processos
de iniciação de um projeto, apenas.

III. Os estudos ambientais são todos e quaisquer estudos relativos
aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação,
operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento,
apresentado como subsídio para a análise da licença requerida.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. São exemplos de estudos ambientais o relatório ambiental
preliminar e o diagnóstico ambiental.

14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Constituição Federal de 1988, incumbe ao poder público
preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover
o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.

II. O Fundo Nacional de Meio Ambiente contempla projetos de
unidade de conservação.
III. O Fundo Nacional de Meio Ambiente não contempla projetos de
desenvolvimento institucional.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Constituição Federal de 1988, incumbe ao poder público
exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará
publicidade.
II. Monitorar as comunicações é uma atividade que deve ser
realizada apenas na fase de execução do projeto.
III. O gerenciamento dos riscos do projeto inclui processos como
identificar e priorizar os riscos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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II. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que
lhe sejam atribuídas é dever do servidor público.
III. A extensão AVI corresponde a um arquivo utilizado para instalar
novos softwares.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Fundo Nacional de Meio Ambiente contempla projetos de
manejo e extensão florestal.
II. Do ponto de vista ético, o servidor público não deve usar de
artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito
por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material.
III. O teclado é a parte do computador que exibe informações do
software em execução.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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16 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Constituição Federal de 1988, incumbe ao poder público
definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos
que justifiquem sua proteção.
II. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno,
assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico,
artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico,
etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade
competente ou em desacordo com a concedida, é crime com pena
de detenção e multa.
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19 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A lavra subterrânea com ou sem beneficiamento é uma atividade
sujeita ao licenciamento ambiental.
II. Conduzir as aquisições é uma atividade que deve ser realizada
apenas na fase de iniciação do projeto.
III. Considera-se impacto ambiental regional todo e qualquer
impacto ambiental que afete diretamente (área de influência direta
do projeto), no todo ou em parte, o território de dois ou mais
estados.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. A fabricação e a montagem de veículos rodoviários e
ferroviários, peças e acessórios, é uma atividade sujeita ao
licenciamento ambiental.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A produção de material cerâmico, cimento, gesso, amianto e
vidro, entre outros, são atividades sujeitas ao licenciamento
ambiental.
II. A fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para
telecomunicação e informática é uma atividade sujeita ao
licenciamento ambiental.
III. É dever do servidor público municipal usar de artifícios para
procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer
pessoa.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Em um projeto, um custo fixo não apresenta uma variação
proporcional ao aumento ou à diminuição do escopo.
II. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir
a verdade, sonegar informações ou dados técnico-científicos em
procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental não
é crime com pena de reclusão e multa.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

20 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No teclado, algumas teclas possuem mais de um caractere,
como a tecla “7” que também pode representar o símbolo “&”.
II. O elemento gráfico SmartArt, no Microsoft PowerPoint, permite
ao usuário realizar cálculos e utilizar fórmulas.
III. À luz da Constituição Federal de 1988, incumbe ao poder
público proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem
a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e
acessórios com e sem tratamento térmico e/ou de superfície é
uma atividade sujeita ao licenciamento ambiental.
II. A fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de
superfície, inclusive galvanoplastia, é uma atividade sujeita ao
licenciamento ambiental.
III. O gerenciamento do escopo compreende, entre outros, os
esforços relacionados à identificação dos requisitos do projeto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.

III. Realizar reuniões com licitantes é uma atividade que deve ser
realizada apenas na fase de encerramento do projeto.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

e) Todas as afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Constituição Federal de 1988, incumbe ao poder público
controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas,
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a
qualidade de vida e o meio ambiente.
II. É vedado ao servidor público municipal comunicar
imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato
contrário ao interesse público.
III. No Microsoft Excel, a função FORMATAÇÃO CONDICIONAL
permite identificar tendências e padrões nos dados de uma
planilha.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão
em desacordo com as normas ambientais, para as atividades,
obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do
Poder Público é crime com pena de detenção e multa.
II. Por padrão, a barra de ferramentas do Microsoft Word está
localizada na margem esquerda da tela.
III. A licença ambiental para empreendimentos e atividades
consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de
significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de
impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio
ambiente (EIA/RIMA).

v.Audit.: 8F8DFF6C0

27 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Fundo Nacional de Meio Ambiente tem o objetivo de impedir a
realização dos projetos que visem ao uso racional e sustentável de
recursos naturais.
II. Implementar respostas aos riscos é uma atividade que deve ser
realizada apenas na fase de iniciação do projeto.
III. À luz da Constituição Federal de 1988, incumbe ao poder
público promover a educação ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio
ambiente.
Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

28 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Controlar a qualidade é uma atividade que deve ser realizada
apenas na fase de execução do projeto.

24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Definir as atividades do projeto é uma etapa do grupo de
processos de execução de um projeto, apenas.
II. A lavra garimpeira é uma atividade sujeita ao licenciamento
ambiental.

II. À luz da Constituição Federal de 1988, é dever do poder público e
da coletividade defender e preservar o meio ambiente para as
presentes e futuras gerações.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. A licença prévia (LP) é concedida na fase preliminar do
planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua
localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e
estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem
atendidos nas próximas fases de sua implementação.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

III. Os riscos de um projeto podem afetar os prazos estabelecidos.
Marque a alternativa CORRETA:

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O beneficiamento de minerais não metálicos, não associados à
extração, é uma atividade sujeita ao licenciamento ambiental.
II. À luz da Constituição Federal de 1988, incumbe ao poder público
preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do
país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação
de material genético.
III. A metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e
secundárias, inclusive ouro, são atividades sujeitas ao
licenciamento ambiental.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
29 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Criar uma estrutura analítica de recursos é uma etapa do grupo
de processos de iniciação do projeto, apenas.
II. Registrar informações sobre as partes interessadas é uma
atividade realizada apenas no encerramento de um projeto.
III. No Microsoft Excel, a função EXATO torna iguais duas
sequências de dados distintas.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

26 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Constituição Federal de 1988 determina que todos têm direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
II. O termo Redjack refere-se a um tipo de código malicioso que se
propaga pelo computador.
III. O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou
empreendimento não é potencialmente causador de significativa
degradação do meio ambiente, definirá os estudos ambientais
pertinentes ao respectivo processo de licenciamento.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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30 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Gerenciar a equipe não é uma atividade importante da fase de
execução do projeto.

34 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Obstar ou facilitar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato
de questões ambientais é crime com pena de detenção e multa.

II. São exemplos de estudos ambientais o relatório ambiental e o
plano e o projeto de controle ambiental.

II. A relaminação de metais não-ferrosos, inclusive ligas, é uma
atividade sujeita ao licenciamento ambiental.

III. O termo licenciamento ambiental refere-se ao procedimento
administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a
localização, a instalação, a ampliação e a operação de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais,
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental,
desconsiderando as disposições legais e regulamentares ou as
normas técnicas aplicáveis ao caso.

III. O Fundo Nacional de Meio Ambiente contempla projetos de
controle ambiental.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
31 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Manter o sistema operacional e demais softwares sempre
atualizados aumenta o risco do usuário ao acessar a Internet.
II. Planejar o gerenciamento dos recursos é uma etapa importante
de finalização do projeto.
III. Os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão
ser realizados por profissionais legalmente habilitados, às
expensas do empreendedor.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
32 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Microsoft Windows, a tecla SHIFT é utilizada exclusivamente
para formatar uma unidade de rede.
II. O Fundo Nacional de Meio Ambiente não contempla projetos de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
III. A fabricação de pilhas, exceto a de baterias e outros
acumuladores, é uma atividade sujeita ao licenciamento ambiental.
Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa II, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
35 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Fundo Nacional de Meio Ambiente contempla projetos de
manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental no
sentido de elevar a qualidade de vida da população brasileira.
II. À luz da Constituição Federal de 1988, o meio ambiente
ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida.
III. São exemplos de estudos ambientais o plano de manejo, o
plano de recuperação de área degradada e a análise preliminar de
risco.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 36 a 50
36 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Ana foi ao supermercado e comprou R$ 39,15 de aveia, R$
121,70 de arroz, R$ 95,40 de feijão, R$ 387,50 de carne e R$ 77,50
de suco. Após realizar o pagamento de suas compras, ela observou
que a nota fiscal trazia a informação de que seria recolhido um
imposto de 2,20% sobre o valor total das compras. Assim,
considerando apenas as informações apresentadas, é correto
afirmar que o valor do imposto a que a nota fiscal se referia é
superior a R$ 16,04 e inferior a R$ 16,81.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Se Ana nasceu em 1988, teria completado 31 anos em 2015.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) No mês de janeiro, um produtor rural vendeu 765 litros de leite a
R$ 1,85 por litro. Nesse mesmo período, ele vendeu 12.455 ovos a
R$ 0,17, cada. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que a receita com a
venda de leite representa mais de 42% e menos de 45% da receita
total com todas as vendas descritas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
33 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou
qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou
relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso,
inclusive por omissão, é crime com pena de reclusão e multa.
II. A produção de soldas e anodos é uma atividade sujeita ao
licenciamento ambiental.
III. A metalurgia de metais preciosos é uma atividade sujeita ao
licenciamento ambiental.

d) Uma despesa de R$ 1.030 pode ser paga em 10 parcelas iguais
de R$ 97, cada.
e) No mês de julho, uma loja de bebidas vendeu 456 garrafas de
vinho do tipo "A" a um preço de R$ 38,40, cada. Nesse mesmo
período, também foram vendidas 291 garrafas de vinho do tipo "B"
por R$ 33,70, cada. Sabe-se que essa loja comercializa apenas
esses dois tipos de vinho. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que a arrecadação
com as vendas do vinho “A” representa mais de 61,8% e menos de
66,7% do total arrecadado com as vendas de vinhos nessa loja no
período considerado.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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37 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se Ana comprou 25 cadernos a um preço unitário de R$ 21,
então ela gastou R$ 497 com suas compras.
b) Em uma loja de eletrônicos, no mês de abril, foram vendidos 21
celulares do tipo 1, a um preço de R$ 799,00, cada. Nesse mesmo
período, também foram vendidos 15 celulares do tipo 2, a R$
899,00, cada. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que a receita com as vendas do
celular do tipo 1 representam mais de 57% e menos de 63% do
total arrecadado com as vendas de ambos os modelos no período.
c) Se uma vila de 381 moradores tiver sua população ampliada em
15%, passará a ter 503 habitantes.
d) Um veículo está sendo anunciado pelo preço de R$ 35.987,00
em uma concessionária. Após uma longa negociação, Ana obteve
um desconto de 3,20% sobre o preço. Assim, considerando apenas
as informações apresentadas, é correto afirmar que o preço final
pago por Ana pelo veículo foi superior a R$ 34.935,42 e inferior a R$
35.033,12.
e) Uma empresa de transporte urbano possui 37 ônibus, cada um
com capacidade para 312 litros de combustível em seu tanque.
Sabe-se que o preço do diesel é R$ 3,987 por litro. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que o custo de encher o tanque de todos esses
veículos com diesel é superior a R$ 45.870,12 e inferior a R$
46.651,10.
38 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Um fabricante de bebidas vendeu, no mês de maio, 887 litros de
suco do tipo 1 a R$ 5,35 por litro. Também foram vendidos, nesse
período, 2.421 litros de suco do tipo 2, a R$ 3,45 por litro. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que a receita com as vendas de suco do tipo 1
representam mais de 38% e menos de 41% do total arrecadado.
b) Uma porção de 980 gramas de farinha pode ser dividida em 35
porções menores com 37 gramas, cada.
c) Em um estádio de futebol há 108 torcedores que compraram o
ingresso para o Camarote, no valor de R$ 64,00, cada. Os demais
1.542 torcedores optaram por comprar ingressos para a
arquibancada, no valor de R$ 26,00, cada. Sabe-se que, ao término
do jogo, o time vencedor receberá um prêmio equivalente a 32% da
receita total com as vendas de todos os ingressos. Assim,
considerando apenas as informações apresentadas, é correto
afirmar que o valor do prêmio do vencedor será superior a R$
14.985,00 e inferior a R$ 15.133,00.
d) O resultado da subtração 111 - 5 - 30 é menor que 69.
e) Um imóvel está sendo vendido por R$ 309.450,00. Após uma
longa negociação, Ana obteve um desconto de 8,45% sobre o preço
inicial. Assim, considerando apenas as informações apresentadas,
é correto afirmar que o valor final pago por Ana pelo imóvel é
superior a R$ 281.301,48 e inferior a R$ 282.901,12.

v.Audit.: 8F8DFF6C0

39 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O resultado da expressão 100 - (6 x 7) + (8 : 2) é maior que 98.
b) A Escola Municipal Ana Montessori decidiu fazer um grande bolo
para a festa de comemoração dos 50 anos da sua fundação.
Durante a festa, o bolo foi dividido em 13 partes iguais, cada uma
delas sendo destinada a uma das 13 turmas de alunos da
instituição. Em seguida, cada uma dessas fatias foi novamente
dividida em 35 partes menores, cada uma delas sendo entregue a
um aluno, apenas. Sabe-se que todos os alunos da instituição
receberam apenas 1 fatia desse bolo e que apenas os alunos
comeram o bolo. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que cada aluno
consumiu uma fatia correspondente a mais de 0,31% e a menos de
0,44% do bolo originalmente produzido.
c) Para realizar uma reforma em sua casa, Ana precisou gastar R$
2.891,00 com a compra de tintas, R$ 6.751,00 com materiais de
alvenaria, R$ 9.817,00 com cerâmica e R$ 1.414,00 com materiais
elétricos. Ao optar por realizar o pagamento à vista, ela foi
informada pela vendedora de que receberia um desconto de 18%
sobre o valor total de suas compras. Assim, considerando apenas
as informações apresentadas, é correto afirmar que o desconto
proporcionou a Ana uma economia superior a R$ 3.618,15 e
inferior a R$ 3.741,10.
d) O preço inicial do carro X é de R$ 78.990,00. Após uma
demorada negociação, Ana conseguiu obter um desconto da loja e
pôde comprar esse veículo por R$ 73.026,26. Assim, considerando
apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que o
desconto concedido foi superior a 7,48% e inferior a 7,91%.
e) Se em um recipiente de 2L há 200ml de suco, então ele está com
16% da sua capacidade preenchida.
40 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se em um tanque de 900L há 250L de diesel, então mais de 38%
do seu volume está preenchido com combustível.
b) O resultado da multiplicação 2 x 6 x 2 é maior que 51.
c) Um carro que percorre 12 km com 1L de gasolina percorrerá 392
km com 29L desse combustível.
d) O resultado da divisão 217 / 31 é menor que 14.
e) O resultado da divisão 441/49 é maior que 21.
Letras
Gostar de ler e escrever são características essenciais para
quem deseja seguir carreira em Letras. Ao estudar um idioma
estrangeiro, aprende-se muito sobre a cultura dos povos que
falam aquela língua. Portanto, o profissional de Letras deve ter o
desejo de conhecer novas culturas e ter interesse por literatura.
Fonte: www.guiadacarreira.com.br (com adaptações)

41 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O tema central do texto é a redução da criminalidade nos
municípios paranaenses.
b) O tema central do texto é o reajuste no valor do salário mínimo
em 2018.
c) O tema central do texto é a carreira em Letras.
d) O texto traz informações sobre o total de bacharéis em Letras
formados em 2018, no Brasil.
e) O texto traz informações sobre a remuneração média de
profissionais de Letras no Pará.
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42 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto inclui informações sobre o aumento da criminalidade no
Brasil.

46 • Leia o texto 'Energia solar', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O tema central do texto é o aumento do consumo de drogas nas
periferias das cidades brasileiras.

b) Em 2022, o curso de Letras será extinto no Brasil, de acordo com
o autor.

b) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia atômica, de acordo com o texto.

c) O texto inclui informações sobre o aumento do desemprego no
Brasil.

c) O tema central do texto está relacionado com o uso de
tecnologias renováveis.

d) O tema central do texto é o aumento no número de faculdades
privadas no Brasil.

d) No texto, o autor deixa claro o seu posicionamento contrário ao
uso de energia solar em hospitais e unidades de saúde.

e) Gostar de ler e escrever são características importantes para o
profissional de Letras, de acordo com o texto.

e) Na opinião do autor, o custo de produção de energia solar, no
Brasil, é significativamente inferior ao da energia eólica.

43 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto inclui informações sobre a redução do desemprego no
Brasil.

47 • Leia o texto 'Energia solar', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) A fotossíntese artificial é uma tecnologia que pode trazer graves
danos ao meio ambiente, de acordo com o texto.

b) De acordo com o autor, estudar um idioma estrangeiro permite
conhecer a cultura de outros povos.

b) No texto, o autor deixa claro o seu posicionamento contrário ao
uso de energia solar em instituições de ensino público.

c) O tema central do texto é a preservação do meio ambiente.

c) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia eólica, de acordo com o texto.

d) Utilizando-se de uma linguagem simples, o autor busca
estimular os jovens a seguir a carreira promissora de Letras.
e) De acordo com o autor, o salário de profissionais de Letras tem
crescido mais de 10% no último ano.
44 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O profissional de Letras deve ter o desejo de conhecer novas
culturas, de acordo com o texto.
b) No texto, o autor propõe melhorias para a formação de
profissionais de Letras no Brasil.
c) Através de metáforas e figuras de linguagem, o autor expressa
sua frustração na carreira de profissional de Letras.
d) O texto traz informações sobre as amplas oportunidades de
emprego para profissionais de Letras na administração pública.
e) O tema central do texto é o aumento no número de imigrantes
colombianos em 2018.
45 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) De acordo com o autor, o curso de Letras forma profissionais
para atuar em clínicas e hospitais.

d) De acordo com o autor, muitos especialistas acreditam que as
tecnologias de fontes de energia solar podem trazer benefícios a
longo prazo.
e) O tema central do texto é a redução da área de mata atlântica no
Brasil.
48 • Leia o texto 'Energia solar', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia cósmica, de acordo com o texto.
b) O tema central do texto é o aumento da poluição sonora nas
grandes cidades.
c) Na opinião do autor, a energia solar deve substituir
completamente as hidrelétricas no Brasil até 2028.
d) A fotossíntese artificial é um exemplo de tecnologia que utiliza a
energia solar, de acordo com o autor.
e) A fotossíntese artificial é uma tecnologia ainda inacessível para
países com população inferior a 200 milhões de habitantes, de
acordo com o autor.

b) O texto inclui informações sobre a redução da criminalidade no
Brasil.

49 • Leia o texto 'Energia solar', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) A energia solar fotovoltaica é obtida através da queima de
combustíveis fósseis, de acordo com o texto.

c) O profissional de Letras deve ter interesse por literatura, de
acordo com o autor.

b) Na opinião do autor, o uso de energia solar apresenta menos
riscos ao meio ambiente quando comparada com a energia eólica.

d) De acordo com o autor, o profissional de Letras não deve
expressar opiniões políticas.

c) O aquecimento solar e a energia solar fotovoltaica são exemplos
de tecnologias baseadas em energia solar, de acordo com o texto.

e) De acordo com o autor, o curso de Letras tem duração de seis
anos.

d) No texto, o autor procura defender a legalização do
desmatamento de florestas no cerrado brasileiro.

Energia solar
Energia solar é um termo que se refere à energia proveniente da
luz e do calor do Sol. É utilizada por meio de diferentes
tecnologias em constante evolução, como o aquecimento solar,
a energia solar fotovoltaica, a energia heliotérmica, a arquitetura
solar e a fotossíntese artificial. Atualmente, muitos especialistas
consideram que o desenvolvimento de tecnologias de fontes de
energia solar acessíveis, inesgotáveis  e limpas terá enormes
benefícios a longo prazo.
Fonte: pt.wikipedia.org (com adaptações)

e) Na opinião do autor, o governo federal deve estimular o uso da
energia solar através da isenção de impostos.
50 • Leia o texto 'Energia solar', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O tema central do texto está relacionado à necessidade de
reflorestamento da mata ciliar nos principais rios brasileiros.
b) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia solar, de acordo com o texto.
c) A energia solar fotovoltaica é um exemplo de tecnologia
baseada em energia eólica, de acordo com o texto.
d) A proibição do uso de energia solar no Brasil é o tema principal
do texto.
e) O tema central do texto está relacionado à utilização de
automóveis movidos a energia elétrica nas grandes cidades.
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