PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais

CONCURSO PÚBLICO
01/2020

FISCAL DE MEIO AMBIENTE

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.


Desligue o celular e outros aparelhos.



É obrigatório o uso de máscaras de proteção facial com cobertura total de nariz e boca, durante todo o período de
realização da prova, para uso pessoal, bem como no local de provas, assim entendido como todas as dependências
físicas.



Se houver dúvida em relação à fisionomia/identidade do candidato no momento da identificação, poderá ser exigida a
retirada da máscara, sem tocar sua parte frontal, e sua imediata recolocação após a identificação. Deverá ser
prosseguida a higienização das mãos com álcool em gel próprio ou fornecido pelo aplicador.



Mesmo com máscaras, recomendamos ao tossir ou espirrar, usar a parte interna do braço, na área superior das
mangas da roupa. Não use as mãos.



Recomendamos higienizar as mãos com frequência, ao entrar e sair do banheiro, e durante toda a aplicação do
certame.



O candidato não poderá utilizar o banheiro do local de aplicação após o término de sua prova e a saída definitiva da
sala de provas.



Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este caderno
corresponde com a sua opção de inscrição.



Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões.
Responda a todas as questões.



Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência na sala.



Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de Nascimento) e assine no
campo indicado para assinatura.
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática do mesmo.



Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.



Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão.



Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o exemplo:



Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta.



Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha.



É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.



A prova terá duração de 2 horas.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 30 minutos.



Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do candidato em sair da
sala, este será considerado desistente do Concurso Público.



Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha.



Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.

BOA PROVA !
REALIZAÇÃO
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LÍNGUA PORTUGUESA

ʭ CONHECIMENTOS GERAIS
CONHECIMENTO UNIVERSAL

¿?

01
A Queda (ou Tomada) da Bastilha ocorreu em 14 de julho
de 1789 em que país? Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

Portugal.
Espanha.
Bélgica.
França.

02
A Via Láctea, da qual nosso Sistema Solar faz parte, é
uma galáxia espiral e, vista da Terra, aparece como uma
faixa brilhante e difusa que circunda toda a esfera
celeste, recortada por nuvens moleculares que lhe
conferem um intrincado aspecto irregular e entrecortado.
Sua visibilidade é altamente comprometida pela poluição
luminosa. Qual alternativa abaixo contém dados errados
sobre a mesma?
(A)
(B)
(C)

(D)

Estima-se existir na Via Láctea entre 100 e 400
bilhões de estrelas.
A idade estimada pelos estudiosos é de 3 bilhões de
anos.
No bojo central, que possui forma alongada, há uma
grande concentração de estrelas, sendo que o
centro exato da galáxia abriga um buraco negro
supermassivo.
A dinâmica de rotação da galáxia revela que sua
massa é muito maior do que toda a matéria
observável, sendo este componente adicional
denominado ‘matéria’ escura, cuja natureza se
desconhece.

03
O aparelho telefônico celular foi inventado a partir das
pesquisas de Martin Cooper (colaboraram também
Donald Cox e W. Rae Young) quando era diretor de
pesquisa e desenvolvimento da empresa norte-americana
Motorola. Assinale abaixo a alternativa incorreta:
(A)

(B)
(C)

(D)

IPEFAE

O aparelho celular não é uma espécie de rádio, mas
é artefato que possui outro sistema alternativo de
comunicação
bidirecional,
utilizando
duas
frequências diferentes, para falar e ouvir.
A comunicação do aparelho celular se dá por canais,
e um aparelho médio possui mais de 1.650 deles.
Em uma rede celular típica, uma operadora tem a
concessão de 800 frequências, que são divididas em
unidades hexagonais chamadas de células. Cada
célula mede cerca de 25 km quadrados e tem sua
própria base e torre.
Quando um usuário faz uma ligação e se move de
uma célula a outra, a frequência é passada de uma
célula para a seguinte, e a operadora de celular
mantém a frequência necessária para se comunicar
com
a
pessoa
chamada,
monitorando
continuamente a intensidade do sinal.

¿?

04
Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa em
que o uso do acento grave indicador de crase está de
acordo com a variedade culta da língua portuguesa.
(A)
(B)
(C)

(D)

“Abacate: de vilão à aliado da saúde” (site G1,
26/11/2020).
“Atenção! Homens trabalhando à 50 metros” (placa
localizada perto de uma obra de construção civil).
“Duarte Júnior diz que caso seja eleito no segundo
turno, vai continuar àquilo que a atual gestão fez”
(Site imirante.com, 16/11/2020).
“Um viva àqueles que nos ensinaram a amar o
Cruzeiro” (título da coluna de Gustavo Nolasco em
Estado de Minas, 18/11/2020).

Texto para as questões 5, 6 e 7.

Bonita, mas ordinária! As máscaras que não protegem do
Covid
(Artigo publicado no site Terra em 25/11/2020)

Apesar de estilosas e fáceis de respirar, as peças feitas
em tricô não garantem proteção contra o coronavírus
A máscara é uma das principais armas de prevenção ao
contágio por Covid-19. No entanto, nem todos os
modelos são eficazes. Um exemplo é o ocorrido com
Fabiana Justus, que revelou na semana passada que
contraiu coronavírus após usar uma máscara de tricô.
Apesar de estilosas e fáceis de respirar, as peças feitas
em tricô, como as que eram usadas pela influenciadora
digital, não garantem proteção contra o novo
coronavírus. Na última sexta-feira (13/11), a filha do
empresário e apresentador Roberto Justus contou via
redes sociais que está com Covid-19. Ela afirmou que,
recentemente, trocou as máscaras cirúrgicas que usava
por modelo feitos de linha. Segundo ela, a escolha foi
feita porque os itens eram lindos e facilitavam a
respiração.
Médicos alertam que as máscaras feitas desse material
não são eficazes pois possuem o tramado das fibras
muito solto. O mesmo ocorre com máscaras feitas de
tule. Apesar de serem transparentes e oferecerem
conforto visual, as peças não protegem contra o
coronavírus. Outro exemplo são as máscaras de paetê
que, apesar de bonitas, oferecem riscos à saúde pelos
mesmos motivos citados acima. A máscara embutida na
gola da blusa é sucesso nos e-commerces
internacionais, mas também não é o melhor método de
proteção contra a Covid-19. Aqui, o problema também é a
procedência do tecido.
Afinal, qual máscara usar?
As máscaras caseiras feitas com dupla e tripla camadas
de algodão são as mais adequadas para o uso diário da
população. A máscara cirúrgica é apontada como
eficiente para quem presta assistência a pessoas com
Covid-19, sejam eles profissionais de saúde ou familiares
que acompanham o doente em casa. Já a N95 deve ser
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usada por profissionais em ambiente com maior risco de
contaminação.
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(D)

(Fonte: https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/saude-bucal/bonita-masordinaria-as-mascaras-que-nao-protegem-docovid,ea7ba1706793fa9d13fe14144aabdbf256di2zcv.html Consulta em: 25/11/2020)

A não ser que sejam transparentes e ofereçam
conforto visual, as peças não protegem contra o
coronavírus.

Texto para as questões 8 e 9
05
De acordo com o texto, é correto apenas o que se afirma
em:
(A)

(B)

(C)

(D)

Máscaras cirúrgicas, como a N95, devem ser de uso
exclusivo dos profissionais da saúde e de quem
presta assistência aos pacientes de Covid-19.
O tipo de material de que é feita a máscara
determina seu grau de proteção contra o novo
coronavírus.
Não há comprovação de que o uso de máscaras
caseiras no dia-a-dia tem eficácia na prevenção do
contágio pelo novo coronavírus.
O conforto é um elemento preponderante a ser
considerado na escolha da máscara de uso diário.

(Fonte: Estela May. Charge publicada na Folha de S. Paulo, 06/09/2020. Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#6/9/2020 Consulta em
26/11/2020)

06
Considere as afirmações a seguir a respeito do artigo
publicado no site Terra.
I-

II-

III-

IV-

O uso da conjunção em “Bonita, mas ordinária!”
cria uma oposição entre o elemento estético e o
propósito da máscara, enfatizando a ineficiência
de peças que oferecem apenas conforto visual.
Em “Um exemplo é o ocorrido com Fabiana
Justus, que revelou na semana passada que
contraiu coronavírus após usar uma máscara de
tricô.”, os termos grifados são, respectivamente,
um pronome relativo e uma conjunção
integrante.
O trecho destacado é objeto indireto da sentença
“A máscara cirúrgica é apontada como eficiente
para quem presta assistência a pessoas com
Covid-19”.
A preposição “como” estabelece uma relação de
comparação nos dois trechos a seguir: “as peças
feitas em tricô, como as que eram usadas pela
influenciadora digital” e “A máscara cirúrgica é
apontada como eficiente para quem presta
assistência a pessoas com Covid-19”.

É correto apenas o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II.
II e III.
III e IV.
I e IV.

08
Há, no texto do cartum, palavras que exercem papel
anafórico, ou seja, retomam elementos previamente
mencionados. Assinale a alternativa que relaciona
corretamente o elemento anafórico ao seu referente.
(A)
(B)
(C)
(D)

“Meus” retoma “passeio”.
“Que” retoma “esperança”.
“Os” retoma “problemas”.
“Isso” retoma “eu”.

09
Assinale a alternativa que apresenta a sentença presente
no cartum escrita no tempo passado, conforme a
variedade culta da língua portuguesa.
(A)
(B)
(C)
(D)

Eu passearia com meus problemas na esperança
que isso os esgotava.
Eu passeava com meus problemas na esperança
que isso os esgotasse.
Eu passeei com meus problemas na esperança que
isso os esgote.
Eu passeara com meus problemas na esperança
que isso os esgotarem.

MATEMÁTICA

¿?

10
Seguindo os preceitos de lógica matemática, podemos
afirmar que a frase:

07
Assinale a alternativa que apresenta a sentença “Apesar
de serem transparentes e oferecerem conforto visual, as
peças não protegem contra o coronavírus.” reescrita sem
ter seu sentido alterado.
(A)
(B)
(C)

IPEFAE

Porque são transparentes e oferecem conforto
visual, as peças não protegem contra o coronavírus.
Conforme são transparente e oferecem conforto
visual, as peças não protegem contra o coronavírus.
Embora sejam transparentes e ofereçam conforto
visual, as peças não protegem contra o coronavírus.

“Se a Lua é feita de queijo então Pelé é o rei do futebol”
É logicamente equivalente a:
(A)

Se a Lua não é feita de queijo então Pelé é o rei do
futebol.

(B)

Se Pelé é o rei do futebol então a Lua é feita de
queijo .

(C)

Se Pelé não é o rei do futebol então a Lua não é
feita de queijo .
2/
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(D)
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Se a Lua é feita de queijo então Pelé não é o rei do
futebol.

11
O regime de Juros Simples é amplamente utilizado em
empréstimos considerados de economia doméstica.
Um produtor rural deseja emprestar R$ 5.000,00 para
pagar em 12 prestações mensais de R$ 450,00. Para que
isso seja possível a taxa mensal, no regime de juros
simples, a ser utilizada será de aproximadamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

16,67 % a.m.
1,67 % a.m.
0,67 % a.m.
0,067% a.m.

ÁREA PARA RASCUNHO

12
2

Dada a equação de segundo grau 2x -7x+10=0, é correto
afirmar que:
(A)

(B)

(C)

(D)

Essa equação não possui solução no conjunto dos
números reais, uma vez que seu discriminante é
positivo.
Essa equação não possui solução no conjunto dos
números reais, uma vez que seu discriminante é
nulo.
Essa equação não possui solução no conjunto dos
números reais, uma vez que seu discriminante é
negativo.
Essa equação não possui solução no conjunto dos
números reais, uma vez que seu discriminante não é
um número real.

ÁREA PARA RASCUNHO

13
O segundo turno das eleições 2020, na capital paulista,
apresentou o seguinte resultado: Bruno Covas 59,38% e
Guilherme Boulos 40,62%. Esse resultado apresnta aeans
os votos válidos, ignorando a abstenção e a anulação
(brancos e nulos) de votos. Sabendo que a porcentagem
dessa abstenção é de 30,8%, qual seria a porcentagem de
Bruno Covas, caso a eleição não computasse apenas os
votos válidos?
(A)
59,38%
(B)
69,20%
(C)
41,09%
(D)
28,10%
IPEFAE
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14
Um ofurô será feito em formato circular com diâmetro 2
metros e profundidade de 50 cm. Para revesti-lo serão
utilizadas pastilhas quadradas de lado 10 cm. Quantas
pastilhas serão utilizadas? (use π = 3)
(A)
600
(B)
500
(C)
400
(D)
300

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS
16

A Declaração Universal dos Direitos Humanos reafirma a
máxima de que todos os seres humanos nascem livres e
por isso gozam de igual direito à liberdade. Nesse
sentido, o propósito de qual afirmativa reforça essa
prerrogativa?
(A)

15
A partilha de uma pizza gera 8 pedaços de
aproximadamente 125 gramas cada. Três irmãos
resolvem dividi-la de formas que o mais velho comerá
quatro pedaços, o do meio comerá três e o caçula apenas
1. A razão entre os pedaços comidos pelos dois mais
velhos e o total de pizza é:
(A)
7:1
(B)
1:7
(C)
7:8
(D)
8:7

¿?

(B)

(C)

(D)

Apenas trabalhadores formais adquirem direito
compulsório à emissão pública de passaporte.
A procura, recepção e transmissão de informações
ou idéias é considerada lícita desde que
comprovada, pelo emissor, graduação em
instituições de ensino devidamente cadastradas.
Todo ser humano tem o direito de infringir a ordem
pública e o bem-estar de uma sociedade
democrática.
Todo ser humano tem direito à liberdade de
locomoção e residência dentro das fronteiras de
cada Estado.

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTO ESPECÍFICO TÉCNICO

¿?

17
Os
sistemas
naturais
estão
interligados
pelo
relacionamento entre as formas de relevo e suas
influências endógenas (internas) e exógenas (externas), a
dinâmica climática e dinâmica cíclica da água. Sobre os
Sistemas Naturais é CORRETO afirmar:
(A)

(B)

(C)

ÁREA PARA RASCUNHO
(D)

A litosfera é a camada sólida externa do planeta
Terra, sendo frequentemente tratada como sinônimo
de crosta terrestre.
A biosfera é a camada formada pelos seres vivos,
como plantas e animais, excetuando-se os seres
humanos devido a sua capacidade de alteração do
meio em que vivem.
A litosfera corresponde a toda composição de água
presente no planeta, envolvendo lagos, rios, mares,
oceanos, águas subterrâneas, umidade de ar e
geleiras.
Cada sistema natural que compõe a biosfera é
capaz de manter sua regulação através de
processos físicos e químicos de forma independente
dos demais sistemas naturais.

18
“Processo de desgaste, transporte e sedimentação do
solo, dos subsolos e das rochas como efeito da ação de
agentes, tais como a água, os ventos e os seres vivos”. A
frase acima define o seguinte processo geológico:
(A)
Desertificação.
(B)
Erosão.
(C)
Assoreamento.
(D)
Lixiviação.

IPEFAE
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19
Sobre fontes de poluição, é CORRETO afirmar:
(A)

(B)

(C)

(D)

As fontes de poluição do ar podem ser classificadas
em fontes fixas ou móveis, sendo as primeiras
caracterizadas,
principalmente,
por
veículos
automotores, trens, aviões e embarcações
marítimas.
A disposição inadequada de resíduos sólidos no
meio ambiente é uma das principais fontes de
poluição do solo, não causando, contudo, poluição
hídrica.
Poluentes atmosféricos são gases resultantes das
atividades humanas, que causam alterações na
composição atmosférica, podendo causar problemas
respiratórios, bem como o como o aumento da
temperatura e chuvas ácidas.
As alterações sonoras no ambiente urbano, como
buzinas, som alto e ruídos de atividades industriais
são consideradas fontes de poluição sonora
somente quando alteram os hábitos dos animais
selvagens no entorno das áreas urbanas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

22
Considerando os movimentos de defesa do meio
ambiente e suas repercussões nas últimas décadas,
assinale a alternativa INCORRETA:
(A)

(B)

(C)

(D)

20
Com relação à reciclagem de resíduos domésticos, avalie
as alternativas abaixo e assinale a que contém a
assertiva CORRETA:
(A)

(B)

(C)

(D)

A reciclagem pode ser definida como um processo
de transformação dos resíduos sólidos que envolve
a alteração de suas propriedades físicas, físicoquímicas ou biológicas, com vistas à transformação
em insumos ou novos produtos.
Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos
deve ser observada a seguinte ordem de prioridade:
tratamento dos resíduos sólidos, reciclagem,
reutilização, redução, não geração e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal
12.305/2010, determina que pode ser dispensada a
reciclagem de materiais nos casos em que estes
foram encaminhados para destinação final
adequada.
A análise gravimétrica do lixo consiste na
categorização dos resíduos sólidos de determinado
local (bairro ou município, por exemplo),
excetuando-se a fração orgânica, a fim de
quantificar os diferentes materiais potencialmente
recicláveis presentes na mistura.

21
Ativista ambientalista e pelos direitos dos animais, essa
jovem sueca também é conhecida mundialmente por
liderar o movimento de greve das escolas pelo clima,
conhecido
como
“Sextas-feiras
pelo
futuro”,
manifestações de estudantes para exigir ações dos
líderes mundiais a fim de reduzir os efeitos das
mudanças climáticas e a transição para energias
renováveis:
(A)
(B)
(C)
(D)

IPEFAE

Azza Soliman.
Malala Yousafzai.
Greta Thunberg.
Emma Watson.

As discussões mundiais sobre desenvolvimento
sustentável foram iniciadas em 1972, na
Conferência de Estocolmo, da qual resultou a
Declaração de Estocolmo.
Em 1992 o Rio de Janeiro sediou a Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento, que ficou conhecida como Eco92, e que apontava para o risco de esgotamento dos
recursos naturais devido ao modelo adotado pelos
países desenvolvidos e em desenvolvimento.
Em 2012, a ONU promoveu em Johanesburgo a
Cúpula
Mundial
sobre
o
Desenvolvimento
Sustentável, também conhecida como Rio+10, com
a assinatura de um acordo que previa o uso de 50%
de fontes de energia renováveis em todo o mundo
até 2022.
Agenda 21 é um plano de ação formulado
internacionalmente para ser adotado em escala
global, nacional e local por organizações do sistema
das Nações Unidas, pelos governos e pela
sociedade civil, em todas as áreas em que a ação
humana impacta o meio ambiente, seguindo o
princípio de se “pensar globalmente, agir
localmente”.

23
Sobre a Lei de Crimes Ambientais, Lei Federal nº
9.605/1998, que trata, dentre outros, das sanções penais
e administrativas derivadas de condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente, assinale a alternativa
CORRETA:
(A)

(B)

(C)

(D)

Em se tratando de crimes ambientais, somente
podem ser aplicadas penalidades restritivas de
direito, não estando previstas penalidades restritivas
de liberdade.
Para imposição de penalidade, a autoridade
competente deverá observar a situação econômica
do infrator.
É circunstância que agrava a penalidade o
arrependimento do infrator, manifestado pela
espontânea reparação do dano.
São consideradas penas restritivas de direito a
prestação de serviços à comunidade, a suspensão
de atividades, a prestação pecuniária e a detenção
por até seis meses.

24
O aterro sanitário é uma obra de engenharia projetada
sob critérios técnicos, cuja finalidade é garantir a
disposição dos resíduos sólidos urbanos sem causar
danos à saúde pública e ao meio ambiente. Sobre aterros
sanitários, é INCORRETO afirmar:
(A)

(B)

A base do aterro sanitário deve ser composta por
uma camada de argila compactada e coberta por
uma manta geotêxtil, de forma a impermeabilizar o
solo garantindo a proteção do lençol freático.
A presença de catadores de materiais recicláveis
nos aterros sanitários pode ser permitida pelo órgão
ambiental pois tem o objetivo de reduzir a
5/
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(C)

(D)

quantidade de materiais que serão descartados e
aumentar a vida útil do aterro.
O aterro possui um sistema de coleta de gases
gerados, o biogás, por meio de tubulações que o
levam até a atmosfera para ser queimado ou
utilizado na geração de energia, dependendo do
volume de gás que é gerado pelo aterro.
Os líquidos que percolam pelo aterro sanitário são
chamados de chorume, e devem ser coletados e
encaminhados para tratamento devido sua alta
carga poluente.

25
A Agenda 21 é uma importante ferramenta para a gestão
ambiental e responsabilidade socioambiental. Sobre esse
assunto, assinale a alternativa CORRETA:
(A)

(B)

(C)

(D)

A Agenda 21 foi criada em 2010 pelo então
presidente dos Estados Unidos da América, Barack
Obama,
visando
regulamentar
as
práticas
ambientais dos países subdesenvolvidos.
Dentre outros, a Agenda 21 trata das Dimensões
Econômicas e Sociais, buscando elucidar de que
forma os problemas e soluções ambientais são
interdependentes daqueles da pobreza, saúde,
comércio, dívida, consumo e população.
A Agenda 21 é um documento vinculante e
obrigatório para todos os países signatários da
ONU.
Os municípios podem elaborar suas Agendas 21
Locais, que devem atender os objetivos de
desenvolvimento econômico estabelecidos pela
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE).
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Com relação ao disposto na Lei Federal nº 12.651 de 25
de maio de 2012, que trata da proteção da vegetação
nativa, assinale a alternativa que correlaciona
corretamente as definições aos termos abaixo:
1.
2.
3.
4.
5.

Área de Preservação Permanente – APP
Reserva Legal
Vereda
Manguezal
Restinga

I-

Depósito arenoso paralelo à linha da costa, de
forma geralmente alongada, produzido por
processos de sedimentação;
Fitofisionomia de savana, encontrada em solos
hidromórficos, usualmente com a palmeira
arbórea Mauritia flexuosa – Buriti;
Área localizada no interior de uma propriedade
rural com a função de assegurar o uso
econômico de modo sustentável dos recursos
naturais, auxiliar a conservação e a reabilitação
dos processos ecológicos e promover a
conservação da biodiversidade;
Ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos
baixos, sujeitos à ação das marés, formado por
vasas lodosas recentes ou arenosas;
Área protegida, coberta ou não por vegetação
nativa, com a função ambiental de preservar os
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade

II-

III-

IV-

V-

IPEFAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo
gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas;
(A)
(B)
(C)
(D)

1-III; 2-V; 3-II; 4-I; 5-IV.
1-V; 2-III; 3-I; 4-II; 5-IV.
1-V; 2-III; 3-II; 4-IV; 5-I.
1-III; 2-V; 3-IV; 4-II; 5-I.
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Considere as afirmativas abaixo, acerca da gestão e
controle de resíduos sólidos.
I-

II-

III-

IV-

O manejo de resíduos sólidos no território
Nacional é regido pelo Plano Nacional de
Resíduos Sólidos, Lei Federal nº 11.428, de 22 de
dezembro de 2006;
São obrigados a estruturar e implementar
sistemas de logística reversa, mediante retorno
dos produtos após o uso pelo consumidor, os
fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes de: agrotóxicos; pilhas e baterias;
pneus; óleos lubrificantes, seus resíduos e
embalagens; lâmpadas fluorescentes, de vapor
de sódio e mercúrio e de luz mista; produtos
eletroeletrônicos e seus componentes;
A Coleta Seletiva dos resíduos é uma obrigação
dos
municípios
e
deve
ser
realizada
exclusivamente pela Prefeitura Municipal, e de
forma independente dos catadores de materiais
recicláveis ou cooperativas de catadores;
Os grandes geradores de resíduos sólidos, bem
como aqueles que geram resíduos perigosos,
estão sujeitos à elaboração de plano de
gerenciamento de resíduos sólidos;

Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e IV.
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O Decreto Federal nº 6.514/2008, que dispõe sobre as
infrações e sanções administrativas ao meio ambiente,
estabelece que as infrações administrativas ao meio
ambiente serão punidas com as seguintes sanções,
exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Multa diária.
Embargo da obra ou atividade.
Restritiva de liberdade.
Demolição da obra.
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Analise as alternativas abaixo, sobre a Lei Federal nº
6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente, assinale a alternativa
que contém a sequência CORRETA:
I-

A Política Nacional do Meio Ambiente tem por
objetivo a preservação e proteção absoluta do
meio
ambiente,
em
detrimento
do
desenvolvimento econômico do país.
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II-

III-

IV-

V-

(A)
(B)
(C)
(D)

É considerado poluidor a pessoa física ou
jurídica, de direito público ou privado,
responsável
diretamente
por
atividade
causadora de degradação ambiental, sempre que
for comprovada a intenção de poluir.
Os Municípios, observadas as normas e os
padrões federais e estaduais, também podem
elaborar normas ambientais, desde que não
sejam mais permissivas que as normas federais
e estaduais vigentes.
O Zoneamento Ambiental e a Avaliação de
Impactos
Ambientais
são
alguns
dos
instrumentos da Política Nacional do Meio
Ambiente.
É objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente
a ampliação do uso dos recursos naturais nas
áreas pouco exploradas do território nacional,
visando fomentar o desenvolvimento regional e
econômico do país.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

___________

ÁREA PARA RASCUNHO

F-V-F-V-V.
V-V-F-V-F.
V-F-V-F-F.
F-F-V-V-F.
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A Lei n º 9.985, DE 18 de julho de 2000, institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza –
SNUC, e estabelece critérios e normas para a criação,
implantação e gestão das unidades de conservação.
Sobre esse assunto, classifique as assertivas abaixo em
verdadeiro (V) e falso (F) e assinale a alternativa que
corresponde a sequência correta:
I-

II-

III-

IV-

(A)
(B)
(C)
(D)
IPEFAE

Proteção integral refere-se à manutenção dos
ecossistemas livres de alterações causadas por
interferência humana, admitido apenas o uso
indireto dos seus atributos naturais.
Entende-se por uso sustentável a exploração do
ambiente de maneira a garantir a perenidade dos
recursos ambientais renováveis e dos processos
ecológicos, mantendo a biodiversidade e os
demais
atributos
ecológicos,
de
forma
socialmente justa e economicamente viável.
Recuperação é a restituição de um ecossistema
ou de uma população silvestre degradada o mais
próximo possível da sua condição original,
enquanto restauração pode ser definida como a
restituição de um ecossistema ou de uma
população silvestre degradada a uma condição
não degradada, que pode ser diferente de sua
condição original.
Corredores
Ecológicos
são
porções
de
ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando
unidades de conservação, que possibilitam entre
elas o fluxo de genes e o movimento da biota,
facilitando a dispersão de espécies e a
recolonização de áreas degradadas.
F-V-F-V.
V-V-F-F.
V-V-F-V.
V-F-V-F.
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