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CONCURSO PÚBLICO

RIO LARGO (AL) - TARDE MÉDIO
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.

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 preenchida e assinada
ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

FISCAL AMBIENTAL
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
1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Política Nacional do Meio Ambiente, entende-se por
"degradação da qualidade ambiental" a alteração adversa das
características do meio ambiente.
II. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou
meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em
propriedade privada alheia é crime com pena de prestação de
serviços comunitários.
III. É crime ambiental modificar, danificar ou destruir ninho, abrigo
ou criadouro natural.
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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4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As planilhas eletrônicas são softwares cujo uso é proibido nas
organizações públicas brasileiras.
II. No Microsoft Excel, o comando F1 muda o posicionamento dos
objetos selecionados na página.
III. A coleta seletiva gera desemprego e reduz a renda da população
envolvida com a comercialização dos recicláveis.
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.
5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O servidor público deve evitar a conduta negligente no exercício
da sua profissão.
II. Promover incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias
orientadas para o uso irracional e a degradação dos recursos
ambientais é um princípio da Política Nacional do Meio Ambiente.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Microsoft Office é um pacote de aplicativos que permite
melhorar as atividades de um escritório.

III. O servidor público deve buscar o equilíbrio entre a legalidade e a
finalidade no exercício da sua profissão.

II. Não é crime ambiental causar degradação em viveiros, açudes
ou estações de aquicultura de domínio público.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. A coleta seletiva é um sistema de recolhimento de materiais
recicláveis: papéis, plásticos, vidros, metais e orgânicos,
misturados entre si na fonte geradora e que podem ser reutilizados
ou reciclados.
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.
3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Promover a ação governamental na manutenção do equilíbrio
ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio
público a ser necessariamente assegurado e protegido, é um
princípio da Política Nacional do Meio Ambiente.

Marque a alternativa 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.
6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É dever do servidor público demonstrar disponibilidade e atenção
durante a realização das suas atividades.
II. Ser assíduo e frequente ao serviço é um dever fundamental do
servidor público.
III. É crime ambiental destruir, inutilizar ou deteriorar um bem
especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão
judicial.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.

II. No Microsoft Windows, o comando CTRL + K seleciona todos os
itens de um documento ou janela.

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

III. As baterias e as pilhas são consideradas resíduos tóxicos e
devem ser encaminhadas aos postos de coleta ou devolvidas aos
pontos de venda. Os fabricantes não são responsáveis pela sua
reciclagem.

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

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais
formas de vegetação é crime ambiental com pena de detenção e
multa.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

II. No Microsoft Excel, a ferramenta ANÁLISE RÁPIDA permite obter
um significado a partir de números em uma planilha.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

III. Promover a cidadania é colocar o cidadão em posição de
exclusão da vida social e da tomada de decisões.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

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. A coleta seletiva diminui os custos da produção de diversos
materiais e produtos através do aproveitamento de recicláveis
pelas indústrias.
II. A Política Nacional do Meio Ambiente visa à difusão de
tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e
informações ambientais e à formação de uma consciência pública
sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do
equilíbrio ecológico.
III. É vedado ao servidor público retardar qualquer prestação de
contas.
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. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de
preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal
ou qualquer espécie de minerais é crime com pena de restituição
do valor integral do dano ambiental ao proprietário da terra.
II. O Linux é um sistema de código fechado, especializado na
elaboração de vídeos.
III. O servidor público deve buscar continuamente aperfeiçoar o
processo de comunicação e contato com o público.
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12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É vedado ao servidor público tentar iludir qualquer pessoa que
necessite do atendimento em serviços públicos.
II. A segurança na Internet refere-se às medidas que se deve adotar
para expor as informações pessoais do usuário.
III. A reciclagem gera economia de matérias-primas, água e
energia, é menos poluente e alivia os aterros sanitários, cuja vida
útil é aumentada, poupando espaços preciosos da cidade que
poderiam ser usados para outros fins como parques, casas,
hospitais etc.
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. A coleta seletiva aumenta a exploração de recursos naturais.
II. Não é crime o abate de animal, quando realizado em estado de
necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família.
III. Não é crime o abate de animal, quando realizado para proteger
lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora
desses animais, desde que legal e expressamente autorizado pela
autoridade competente.
Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

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

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

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

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Promover a educação ambiental a todos os níveis de ensino,
inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para
participação ativa na defesa do meio ambiente, é um princípio da
Política Nacional do Meio Ambiente.

10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou
potencialmente poluidoras é um instrumento da Política Nacional
do Meio Ambiente.
II. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim
classificada por ato do Poder Público, para fins industriais,
energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não,
em desacordo com as determinações legais, é crime com pena de
reclusão e multa.
III. Garantir o acompanhamento do estado da qualidade ambiental
é um princípio da Política Nacional do Meio Ambiente.
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.

II. É dever do servidor público exercer atividade profissional aética.
III. Transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar
espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas não é
crime 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.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O servidor público deve manter o seu local de trabalho limpo e
organizado.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental é um
instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente.

II. É crime ambiental fundear embarcações ou lançar detritos de
qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais,
devidamente demarcados em carta náutica.

II. É crime destruir, inutilizar ou deteriorar arquivo, instalação
científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão
judicial.

III. A Política Nacional do Meio Ambiente visa à desassociação do
desenvolvimento econômico-social com a preservação da
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.

III. Não é crime o abate de animal, quando realizado por ser nocivo
o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

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

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

e) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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16 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético
de sua conduta.
II. Promover a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e
do ar é um princípio da Política Nacional do Meio Ambiente.
III. Os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a
criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da
qualidade ambiental, são instrumentos da Política Nacional do
Meio Ambiente.
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e) Todas as afirmativas estão corretas.
20 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho é dever do
servidor público.
II. À luz da Política Nacional do Meio Ambiente, entende-se por
"poluidor", a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de
degradação ambiental.

Marque a alternativa CORRETA:

III. Evitar que o navegador de internet grave senhas é uma forma de
elevar a segurança na Internet.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

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

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

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

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

e) Todas as afirmativas estão corretas.

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

17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Mozilla Firefox é um programa que gera exclusivamente
arquivos com a extensão DOC.
II. A Política Nacional do Meio Ambiente visa à preservação e
restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização
racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a
manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida.
III. A avaliação de impactos ambientais não é um instrumento da
Política Nacional do Meio Ambiente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Política Nacional do Meio Ambiente visa ao estabelecimento de
critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao
uso e manejo de recursos ambientais.
II. O processador é o software que gerencia os atalhos na área de
trabalho do Windows.
III. No Microsoft Word, é possível pesquisar o texto que se quer
mudar e substituí-lo por outro.
Marque a alternativa 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.

18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Uma das alternativas à problemática do lixo é a adoção do
princípio dos três Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. Esse princípio
pode ser aplicado cotidianamente em organizações públicas e
privadas.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A coleta seletiva cria oportunidade de fortalecer organizações
comunitárias, pois o comprometimento com o meio ambiente deve
ser uma preocupação de todos.

II. O servidor público deve comunicar aos superiores todo e
qualquer ato ou fato contrário ao interesse público.
III. Reciclar é transformar materiais já usados, por meio de um
processo artesanal ou industrial, em um novo produto. Muitos
materiais podem ser reciclados. A reciclagem diminui a exploração
dos recursos naturais e, às vezes, é um processo mais barato do
que a produção de um material a partir da matéria prima bruta.
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.
19 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Google Chrome permite ao usuário adicionar websites aos
favoritos e, assim, acessá-los mais rapidamente.
II. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no
trato de questões ambientais é crime com pena de detenção e
multa.
III. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas
demais formas de vegetação, sem licença ou registro da
autoridade competente, é crime cuja pena é a apreensão do
equipamento.
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.
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II. A Política Nacional do Meio Ambiente visa à imposição ao
poluidor, apenas, da obrigação de indenizar os danos causados
pela utilização de recursos ambientais sem fins econômicos.
III. Antes de enviar uma mensagem de e-mail, é recomendável
revisar a ortografia e corrigir eventuais erros.
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.
23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O termo resíduo refere-se a todo material não aproveitado na
atividade humana, proveniente de indústrias, comércios e
residências. O resíduo não é passível de tratamento e não pode ser
processado para uma futura utilização como matéria-prima na
manufatura de novos produtos.
II. O acesso a sites de entretenimento em momentos inoportunos
no ambiente de trabalho pode causar ineficiência na equipe.
III. Não é crime ambiental impedir a procriação da fauna, sem
licença, autorização ou em desacordo com a obtida.
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.

v.898/2019

Instituto ADM&TEC | RIO LARGO (AL) - TARDE MÉDIO

v.Audit.: 8F9AF30BC

24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Promover a recuperação de áreas degradadas é um princípio da
Política Nacional do Meio Ambiente.

28 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Ser cortês e ter urbanidade no exercício da sua função é dever do
servidor público.

II. O servidor público deve tolher e dificultar as possibilidades de
fiscalização dos seus atos e serviços.

II. A Política Nacional do Meio Ambiente visa ao desenvolvimento
de pesquisas e de tecnologias nacionais que promovem a
degradação de recursos ambientais.

III. Ser assíduo e frequente ao serviço é dever do servidor público.
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.
25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de
seus superiores.
II. A caixa de entrada de um correio eletrônico armazena apenas as
mensagens apagadas pelo usuário.
III. As extensões JPG e GIF são exclusivas dos arquivos de texto
produzidos no Microsoft Word.

III. O servidor público deve ser assíduo e frequente ao serviço.
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.
29 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Impedir a proteção de áreas ameaçadas de degradação é um
princípio da Política Nacional do Meio Ambiente.
II. Promover a proteção dos ecossistemas, com a preservação de
áreas representativas, é um princípio da Política Nacional do Meio
Ambiente.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. A coleta seletiva e a reciclagem de lixo têm um papel muito
importante para o meio ambiente. Por meio delas, recuperam-se
matérias-primas que de outro modo seriam tiradas da natureza.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

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

Marque a alternativa CORRETA:

26 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A coleta seletiva funciona, também, como um processo de
educação ambiental na medida em que sensibiliza a comunidade
sobre os problemas do desperdício de recursos naturais e da
poluição causada pelo lixo.
II. É crime ambiental realizar a pesca em quantidades superiores às
permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, apetrechos,
técnicas e métodos não permitidos.
III. Redes Wi-Fi públicas são sempre seguras e dispensam maiores
precauções por parte do usuário.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
30 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O servidor público deve vestir-se adequadamente para o exercício
da função.
II. A Política Nacional do Meio Ambiente visa à degradação de
áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao
equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos
estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios.
III. Burlar o planejamento e a fiscalização do uso dos recursos
ambientais é um princípio da Política Nacional do Meio Ambiente.
Marque a alternativa CORRETA:

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

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

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

27 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação que
proteja as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e
recuperação do meio ambiente.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

II. É vedado ao servidor público exercer atividade profissional ética.
III. Pilhas e baterias apresentam em sua composição metais como
chumbo, cádmio e mercúrio, benéficos à saúde humana. Por isso,
se lançados na natureza, esses metais acabam contaminando a
água e o solo, causando doenças graves ao ser humano.
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.

31 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Microsoft Word é um programa de planilha eletrônica
especializado na edição de vídeos.
II. 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 ambiental com pena de
detenção, apenas.
III. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar
dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas
é crime, com pena de advertência administrativa.
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.
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32 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem
ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem
a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora é
crime ambiental.
II. O conceito de segurança na Internet não está relacionado com
os cuidados necessários para proteger informações pessoais.
III. À luz da Política Nacional do Meio Ambiente, entende-se por
"meio ambiente" o conjunto de condições e interações de ordem
biológica, apenas, que rege a vida em todas as suas formas.
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.
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Questões de 36 a 50
36 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O resultado da subtração 440 - 77 - 143 é igual a 281.
b) Em uma loja foram vendidas 697 unidades de um produto a R$
13,50, cada. Sabe-se que a taxa de impostos é de 3,50% sobre a
receita de vendas. Assim, considerando apenas as informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor total dos impostos é
superior a R$ 334,15 e inferior a R$ 341,98.
c) No mês de agosto, um supermercado registrou vendas de 1.377
garrafas de refrigerante, a R$ 4,75, cada. No mesmo período, foram
vendidas 8.753 garrafas de cerveja, a R$ 5,15, cada. Sabe-se que o
valor do imposto sobre as vendas dessas bebidas é de 7% sobre o
preço de venda. Assim, considerando apenas as informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor total dos impostos
pagos sobre essas bebidas é superior a R$ 3.690,15 e inferior a R$
3.712,45.

33 • 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.

d) Enquanto estava no supermercado, Ana comprou R$ 17,35 em
aveia; R$ 45,60 em feijão; R$ 22,70 em arroz; R$ 18,60 em soja e R$
18,70 em milho. No momento de realizar o pagamento de suas
compras, ela apresentou um cupom promocional que lhe permitiu
obter um desconto de 12%. Assim, considerando apenas as
informações apresentadas, é correto afirmar que o valor pago por
Ana, após o desconto, era superior a R$ 107,35 e inferior a R$
111,42.

II. O zoneamento ambiental é um instrumento da Política Nacional
do Meio Ambiente.

e) Se Ana nasceu em 1974, então ela completou 27 anos em 1997.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

III. O servidor público deve cumprir com zelo as tarefas do cargo.
a) Nenhuma afirmativa está correta.

37 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Um desconto de R$ 152 sobre um salário de R$ 1.000
representa uma redução de 22% sobre o valor da remuneração.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

b) O resultado da subtração 412 - 85 - 135 é igual a 192.

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

c) O resultado da multiplicação 9 x 3 x 3 é maior que 108.

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

d) O resultado da soma 39 + 14 + 52 é menor que 98.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

e) Se Ana nasceu em 1958, então ela completará 68 anos em 2039.

Marque a alternativa CORRETA:

34 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É dever fundamental do servidor público desempenhar, a tempo,
as atribuições do cargo de que seja titular.

III. É crime ambiental explorar campos naturais de invertebrados
aquáticos e algas, sem licença, permissão ou autorização da
autoridade competente.

38 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Ao realizar compras em um supermercado, Ana gastou R$ 45,15
com carne, R$ 16,75 com leite, R$ 14,10 com cereais, R$ 11,22
com sorvete e R$ 31,80 com produtos de limpeza. No momento de
realizar o pagamento, ela apresentou um cupom promocional,
obtendo 15% de desconto sobre o valor total das compras. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que o valor final pago por Ana, após o desconto, foi
superior a R$ 92,30 e inferior a R$ 97,45.

Marque a alternativa CORRETA:

b) O resultado da multiplicação 5 x 7 x 9 é menor que 211.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Uma loja de roupas realizou uma promoção para a venda das
camisas dos tipos “X” e “Y”. Como resultado dessa ação, foram
vendidas 197 camisas do tipo "X", a um preço de R$ 17,50, cada.
Também foram vendidas 73 camisas do tipo "Y", a um preço
unitário de R$ 13,50, cada. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que o valor
arrecadado com a venda das camisas do tipo “X” corresponde a
mais de 74% e a menos de 81% da receita total de vendas
decorrente da ação promocional.

II. Garantir o controle e o zoneamento das atividades potencial ou
efetivamente poluidoras é um princípio da Política Nacional do
Meio Ambiente.

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.
35 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É crime ambiental realizar a pesca de espécies que devam ser
preservadas ou espécimes com tamanhos superiores aos
permitidos.
II. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a
competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em
desacordo com a obtida, é crime ambiental.
III. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a
preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental
propícia à vida.
Marque a alternativa CORRETA:

d) Se 6/8 do volume de uma garrafa está preenchido com suco,
então a garrafa está 67% cheia, apenas.
e) Ana é gerente de uma loja. Ao término de um dia de trabalho, ela
observou que as receitas de vendas dos seus 5 principais produtos
foram as seguintes: R$ 1.450,00 referente ao produto "A"; R$
338,50 referente ao produto "B"; R$ 791,00 referente ao produto "C";
R$ 3.501,10 referente ao produto "D"; e R$ 89,30 referente ao
produto "E". Sabe-se que sobre esses valores incide um imposto
municipal de 1,80%. Assim, considerando apenas as informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor do imposto devido é
superior a R$ 96,10 e inferior a R$ 109,80.

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.
CONHECIMENTOS GERAIS
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39 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O resultado da soma 30 + 11 + 37 é menor que 73.
b) Se Ana possui uma dívida de R$ 1.500 e, até o momento, já
pagou R$ 800, então mais de 47% dessa obrigação já foi quitada.
c) Se Ana possuía 312 cabras em sua fazenda e adquiriu mais 88
animais, então sua criação passou a ter 417 animais.
d) Se Ana comprou 9 pacotes de biscoito a um preço unitário de R$
13, então ela gastou R$ 134 com suas compras.
e) O resultado da subtração 419 - 83 - 137 é igual a 299.
40 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O resultado da multiplicação 75 x 4 x 12 é maior que 4.005.
b) No mês de maio, Ana vendeu 47 computadores a R$ 1.317,00,
cada. Nesse mesmo mês, ela vendeu 29 celulares a R$ 979,00,
cada. Sabe-se que Ana recebe uma comissão de 7% sobre cada
venda realizada. Assim, considerando apenas as informações
apresentadas, é correto afirmar que ela recebeu mais de R$
6.297,00 e menos de R$ 6.388,00 de comissão pelas vendas
realizadas.
c) No mês de agosto, um comerciante vendeu 447 unidades de um
produto cujo preço unitário é R$ 31,25. Sabe-se que sobre o preço
desse produto incide um imposto municipal de 4,20%. Assim,
considerando apenas as informações apresentadas, é correto
afirmar que o valor total do imposto a ser pago será superior a R$
591,17 e inferior a R$ 604,25.
d) Após realizar uma ampla campanha promocional nas redes
sociais, Ana conseguiu vender 711 camisetas a R$ 49,15, cada. Seu
contador lhe informou que será cobrado um imposto de 4,97%
sobre o valor total das vendas desses artigos. Assim, considerando
apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que o valor
total do imposto a ser pago por Ana será maior que R$ 1.704,15 e
menor que R$ 1.722,18.
e) Se uma garrafa contém 0,5L de suco, então 10 garrafas conterão
13,5L dessa bebida.
Agronomia
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42 • Leia o texto 'Agronomia', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O tema central do texto são as atribuições do profissional de
agronomia.
b) O tema central do texto é o estímulo governamental ao
desenvolvimento tecnológico no Brasil.
c) O tema central do texto é a política de desarmamento no Brasil.
d) A agronomia é a ciência que estuda o movimento dos planetas,
de acordo com o texto.
e) No texto, o autor informa que o profissional de agronomia não
deve ter conhecimento sobre a produção agrícola.
43 • Leia o texto 'Agronomia', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O tema central do texto é o financiamento público dos serviços
de saúde.
b) No texto, o autor defende a melhoria nas condições de trabalho
dos profissionais do campo, a fim de reduzir os riscos de
acidentes.
c) De acordo com o autor, no Brasil, a profissão de agrônomo
apenas pode ser exercida por homens.
d) No texto, o autor revela seu interesse pessoal por tornar-se um
agrônomo.
e) Planejar as atividades de um agronegócio é uma atribuição do
profissional de agronomia, de acordo com o autor.
44 • Leia o texto 'Agronomia', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O profissional de agronomia deve atuar apenas com animais
domésticos, de acordo com o texto.
b) A única atribuição do profissional de agronomia é acompanhar a
alimentação do rebanho, de acordo com o autor.
c) O tema central do texto é o aumento da produção agrícola em
2017.

O profissional formado em Agronomia tem o objetivo de
melhorar a qualidade e produtividade de rebanhos, plantações e
produtos agroindustriais, planejando, coordenando e executando
as atividades relacionadas às etapas de um agronegócio. Ele
acompanha atividades como o preparo e o cultivo do solo, o
processo de colheita, a alimentação do rebanho e a reprodução
dos animais.
Fonte: www.guiadacarreira.com.br (com adaptações)

d) O texto afirma que acompanhar a reprodução dos animais é
uma atribuição do profissional de agronomia.

41 • Leia o texto 'Agronomia', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O tema central do texto é a necessidade de ampliar as
exportações brasileiras em 2020.

b) No texto, o autor apresenta diversas estatísticas relacionadas às
doenças ocupacionais que acometem os profissionais do campo.

b) De acordo com o autor, as tecnologias utilizadas na agricultura
não contribuem para a melhoria da produtividade no campo.

d) O tema central do texto é o crescimento do PIB do Brasil em
2017.

c) Acompanhar o preparo e o cultivo do solo é uma atribuição do
profissional de agronomia, de acordo com o texto.

e) No texto, o autor defende a regulamentação da profissão de
agrônomo através de uma lei nacional comum.

d) De acordo com o autor, a profissão de agrônomo não é
regulamentada no Brasil.
e) No texto, o autor relata suas experiências pessoais ao longo de
sua carreira como agrônomo.
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e) A única atribuição do profissional de agronomia é acompanhar o
processo de colheita, de acordo com o texto.
45 • Leia o texto 'Agronomia', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) De acordo com o autor, o agrônomo é um profissional
qualificado para atuar na produção de bovinos, apenas.

c) De acordo com o texto, o profissional de Agronomia atua no
setor agroindustrial.

Odontologia
O profissional formado em Odontologia é responsável pela saúde
bucal das pessoas. Ele atua na prevenção, diagnóstico e
tratamento de problemas relacionados à mordida, gengiva e
dentes. O dentista realiza tratamentos estéticos e também
intervenções relacionadas à saúde bucal.
Fonte: www.guiadacarreira.com.br (com adaptações)
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46 • Leia o texto 'Odontologia', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O autor traz informações relacionadas ao aumento de
investimentos em educação, no Brasil, na última década.

49 • Leia o texto 'Odontologia', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O autor utiliza-se de figuras de linguagem para relembrar sua
juventude na faculdade de odontologia.

b) O texto fala sobre a profissão de médico.

b) Realizar cálculos de engenharia é a principal função do dentista,
de acordo com o texto.

c) Realizar exames de sangue é a principal função do dentista, de
acordo com o autor.
d) O profissional formado em Odontologia é responsável pela
saúde bucal das pessoas, de acordo com o texto.
e) Ministrar aulas é a principal função do dentista, de acordo com o
texto.
47 • Leia o texto 'Odontologia', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O tema principal do texto é o amor entre dois adolescentes.
b) O autor procura convencer o leitor sobre a necessidade de
proibir a atuação de dentistas não licenciados no Brasil.
c) O texto afirma que os profissionais de odontologia são,
frequentemente, acometidos por doenças ocupacionais e
dermatites.
d) O texto fala sobre a profissão de policial.
e) O texto afirma que o dentista realiza tratamentos estéticos.

c) No texto, o autor procura discutir os princípios éticos que regem
a profissão de odontólogo no Brasil.
d) O texto traz informações relacionadas à redução das doenças
de gengiva no nordeste brasileiro.
e) O dentista atua na prevenção de problemas relacionados à
mordida, de acordo com o autor.
50 • Leia o texto 'Odontologia', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O profissional de odontologia atua no diagnóstico de problemas
relacionados à gengiva, de acordo com o texto.
b) O autor defende a criação de um marco regulatório técnico
nacional para a atuação dos profissionais de odontologia.
c) O profissional de odontologia não deve atuar na prevenção de
doenças na gengiva, de acordo com o texto.
d) O texto fala sobre a profissão de pintor.
e) O texto fala sobre a profissão de professor.

48 • Leia o texto 'Odontologia', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O texto fala sobre a profissão de músico.
b) O texto afirma que o dentista realiza intervenções relacionadas à
saúde bucal.
c) Planejar espaços urbanos é a principal função do dentista, de
acordo com o autor.
d) O texto traz informações relacionadas ao crescimento de
matrículas nos cursos de odontologia no Brasil.
e) No texto, o autor apresenta sua opinião sobre o envolvimento de
profissionais de odontologia nos movimentos sociais do país.
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