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1. Este caderno de prova, com páginas numeradas de 1 
(capa) a 17 (folha de anotação do candidato), é consti-
tuído de 40 (quarenta) questões objetivas, assim distri-
buídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa;
11 a 20 – Fundamentos da Educação e Legislação;
21 a 40 – Conhecimentos Específicos.

2. Caso o caderno de prova esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal a 
substituição deste.

3. Marque no cartão-resposta somente uma alternativa 
para cada questão, preenchendo completamente o cír-
culo, conforme o exemplo abaixo.

01 A B C D E

03 A B C D E

04 A B C D E

3.1 A correção da prova será feita por processo de lei-
tura óptica do cartão-resposta personalizado. Por is-
so, o candidato deverá atentar para a orientação 
contida nesta capa da prova sobre a forma correta de 
preenchimento do campo relativo a cada questão. Se o 
campo for preenchido em desacordo com essa orien-
tação, o candidato arcará com o ônus de não ter com-
putada a exata pontuação alcançada.

3.2. Não rasure nem amasse o cartão-resposta.

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem 
ser utilizados para rascunho.

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o 
tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta.

6. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início 
da prova, o candidato, depois de entregar seu caderno 
de prova e seu cartão-resposta, poderá retirar-se da 
sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de 
prova antes desse tempo deverá assinar termo de 
desistência, declarando sua desistência do concurso.

7. Será permitida a saída de candidatos levando o cader-
no de prova somente na última meia hora de prova.

8. Na página 17 deste caderno de prova, encontra-se a 
Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utili-
zada para a transcrição das respostas das questões ob-
jetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato, 
para posterior conferência com o gabarito, somente 
após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova.

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigato-
riamente, entregar ao fiscal o cartão-resposta assina-
do e preenchido.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

 QUESTÃO 21 

A coluna da esquerda apresenta as propriedades da água, e a da direita, suas respectivas funções no 
transporte de espécies entre os compartimentos litosfera, hidrosfera e atmosfera, durante o ciclo 
hidrológico. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

Marque a sequência CORRETA:

(A) 3, 4, 1, 2
(B) 4, 1, 3, 2
(C) 3, 2, 1, 4
(D) 2, 3, 4, 1
(E) 4, 3, 1, 2

 QUESTÃO 22 

Com relação às propriedades mecânicas dos solos, a propriedade de resistência ao cisalhamento que 
corresponde à tensão cisalhante máxima na ruptura, no plano de ruptura em um determinado ponto, 
refere-se à seguinte grandeza:

(A) Resistência ao cisalhamento residual.
(B) Resistência ao cisalhamento remoldada.
(C) Resistência ao cisalhamento de pico.
(D) Resistência ao cisalhamento à compressão simples.
(E) Resistência à tração.

 QUESTÃO 23 
Diversos microrganismos estabelecem relações com outros organismos, e a simbiose é definida como uma 
relação entre dois ou mais organismos que compartilham um ecossistema em particular. Analise as 
afirmativas:

I - O mutualismo consiste em uma relação simbiótica em que ambas as espécies são beneficiadas.
II - O parasitismo é uma forma de simbiose na qual um dos membros da relação é prejudicado durante o 
processo.
III - O comensalismo é uma relação simbiótica em que uma das espécies é beneficiada, enquanto a outra 
não é prejudicada nem auxiliada.
IV - O comensalismo é uma relação entre duas espécies diferentes, em que uma das espécies obtém para si 
benefícios, enquanto a outra é prejudicada.

1 -  Alta capacidade calorífica

2 -  Alta tensão superficial

3 - Alto calor de evaporação

4 - Ótimo solvente

(    ) Controle de fatores fisiológicos e de fenômenos 
de superfície em gotas.

(    ) Controla a transferência de espécies.
(    ) Transporte de nutrientes, possibilitando 

processos biológicos no meio aquoso.
(    ) Estabilização da temperatura de organismos 

vivos.
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São CORRETAS as afirmativas:

(A) I e II, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) I, II e III, apenas.
(E) I e IV, apenas.

 QUESTÃO 24 

Considere as afirmações abaixo sobre a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). NÃO está correto o que 
se afirma em:

(A) A determinação da DBO permite avaliar a quantidade de matéria orgânica existente na água passível de 
ser oxidada pelos microrganismos ali presentes.

(B) À medida que um rio recupera-se da introdução de matéria orgânica ou da excessiva produção primária, 
a DBO, inicialmente elevada, sofre um decréscimo, sendo acompanhada por um aumento 
correspondente de oxigênio dissolvido no ecossistema.

(C) À medida que um rio recupera-se da introdução de matéria orgânica ou da excessiva produção primária, 
a DBO, inicialmente elevada, sofre um decréscimo, sendo acompanhada pela redução correspondente 
de oxigênio dissolvido no ecossistema.

(D) A DBO retrata a quantidade de oxigênio requerida para estabilizar, através de processos bioquímicos, a 
matéria orgânica carbonácea.

(E) A DBO relaciona-se à oxidação bioquímica da matéria orgânica, realizada inteiramente por 
microrganismos.

 QUESTÃO 25 

O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os princípios e objetivos 
expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:

I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, confrontando-as com a 
hipótese de não execução do projeto.

II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e 
operação da atividade.

III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada 
área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza.

IV - Considerar os planos e programas governamentais propostos e em implantação na área de influência 
do projeto, e sua compatibilidade.

Está CORRETO o que se afirma em:

(A) II e III, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) I, II e IV, apenas.
(D) I e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

 QUESTÃO 26 

De acordo com a Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 
Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências, entende-se por educação ambiental não formal:
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(A) As ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à 
sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente.

(B) Na educação escolar, a desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e 
privadas, englobando a educação especial e profissional.

(C) A educação ambiental desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e 
privadas.

(D) As ações e práticas de educação ambiental desenvolvidas de forma educativa e integrada, contínua e 
permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal.

(E) Na educação escolar, a desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e 
privadas, englobando a educação especial.

 QUESTÃO 27 

Um engenheiro ambiental recebeu um laudo técnico das águas residuárias de uma indústria. Analise alguns 
dos dados que foram apresentados:

I - pH= 5;

II - Temperatura= 35 ºC.

III - Materiais sedimentáveis= 3 mL/L em teste de 1 hora, em cone Inmhoff.

IV - Óleos vegetais e gorduras animais= 40 mg/L.

Está adequado para o lançamento direto no corpo receptor, de acordo com a Resolução 430/2011 do 
CONAMA, o que está contido em:

(A) I e III, apenas.
(B) I, II e IV, apenas.
(C) II e IV, apenas.
(D) I, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

 QUESTÃO 28 

O licenciamento ambiental foi definido no Brasil pela Resolução Conama 237/1997, e o órgão ambiental 
competente poderá definir os procedimentos específicos para as licenças ambientais e, ainda, a 
compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação. A 
coluna da esquerda apresenta os instrumentos de avaliação dos impactos ambientais, e a da direita, suas 
respectivas utilidades.

1 - Plano de Controle Ambiental (PCA)

2 - Relatório de Controle Ambiental (RCA)

3 - Plano de Recuperação de Áreas Degradas (PRAD)

4 - Estudo de Impactos de Vizinhança (EIV)

(    ) Exigido pelo Decreto Federal 97.632/89, 
obrigatório para empreendimentos de mineração, 
tem sido exigido para outros tipos de 
empreendimentos, quando necessário.

(    ) Exigido pela Resolução CONAMA 009/90, para 
concessão de Licença Instalação de atividade de 
extração mineral e todas as classes previstas no 
Decreto-Lei 227/67.

(    ) Exigido pela Resolução 010/90, na hipótese de 
dispensa do EIA/RIMA, para obtenção de Licença 
Prévia de atividade de extração de minério de 
Classe II, prevista no Decreto-Lei 227/67.

(    ) Exigido pela Lei 10.257/2001, para 
empreendimentos e atividades privados ou 
públicos em área urbana. Não substitui o estudo 
prévio do EIA.
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Marque a sequência CORRETA:

(A) 3, 4, 1, 2
(B) 4, 1, 3, 2
(C) 3, 1, 2, 4
(D) 2, 3, 4, 1
(E) 4, 3, 1, 2

 QUESTÃO 29 

As atividades humanas provocam alterações nas características dos meios físico, biótico e antrópico, 
podendo ser benéficas ou adversas. Essas modificações são denominadas de impactos ambientais. Analise 
a alternativa que NÃO corresponde a um método de avaliação de impacto ambiental:

(A) Superposição de cartas.
(B) Matrizes de interação.
(C) Modelos de simulação.
(D) Método Batter.
(E) Método “AD HOC”.

 QUESTÃO 30 

De acordo com a ABNT NBR ISO 14001:2015, dentro do escopo definido no sistema de gestão ambiental, a 
organização deve determinar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços que ela possa 
controlar e aqueles que ela possa influenciar, e seus impactos ambientais associados, considerando uma 
perspectiva de ciclo de vida. A organização deve manter informações documentadas de seus:

I - Aspectos e impactos ambientais associados.

II- Critérios utilizados para determinar seus aspectos ambientais significativos.

III - Aspectos ambientais significativos.

IV - Recursos necessários.

V - Autorização de implantação.

Estão CORRETOS os itens:

(A) I, II e III, apenas.
(B) I, III e V, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) I, III e IV, apenas.
(E) I, II, III, IV e V.

 QUESTÃO 31 

A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos 
usuários e das comunidades, por intermédio dos Comitês de Bacias Hidrográficas. Com relação às 
competências dos Comitês de Bacias Hidrográficas, marque com V as afirmativas verdadeiras e com F as 
falsas.

(    ) Promover o debate das questões relacionadas aos recursos hídricos e articular a atuação das entidades 
intervenientes.

(    ) Executar as proposições do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais dos recursos hídricos das 
acumulações, derivações e captações.

(    ) Estabelecer mecanismos de cobrança pelo uso dos recursos hídricos e sugerir os valores a serem 
cobrados.

(    ) Estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou 
coletivo.
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A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

(A) V – F – V – F
(B) V – F – V – V
(C) F – V – V – F
(D) V – V – V – F
(E) F – V – V – V

 QUESTÃO 32 

As unidades de conservação integrantes do SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza) dividem-se em dois grupos:

(A) Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável.
(B) Unidades de Uso Limitado e Unidades de Proteção Integral.
(C) Unidades de Uso Sustentável e Unidades de Uso Limitado.
(D) Unidades de Uso Restrito e Unidades de Uso Integral.
(E) Unidades de Uso Sustentável e Unidades de Uso Restrito.

 QUESTÃO 33 

Apesar de sua baixa concentração, o vapor d´água é um constituinte da atmosfera importantíssimo. Sobre 
a importância do vapor d´água, NÃO é correto afirmar:

(A) Participa ativamente dos processos de absorção e emissão do calor sensível pela atmosfera.
(B) Atua como veículo de energia ao transferir calor latente de evaporação de uma região para outra.
(C) Único constituinte da atmosfera que muda de estado em condições naturais.
(D) Desempenha um papel de destaque na energética do sistema globo-atmosfera, absorvendo energia 

solar e terrestre.
(E) Sua proporção na atmosfera determina o nível de conforto ambiental.

 QUESTÃO 34 

Com relação ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), criado na Conferência da Organização das 
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, analise as proposições abaixo:

I - Tem por objetivo ajudar os países a cumprirem as metas estabelecidas no artigo 12 do Protocolo de 
Kyoto.

II - Consiste na implantação de projetos em países em desenvolvimento com a finalidade de reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável local.

III - Promoção dos padrões de vida das populações de países em desenvolvimento que vivam em situação 
de risco social, mediante financiamento de programas sociais.

IV - Implantação no país de um modelo de desenvolvimento sustentável que sustasse a destruição da fauna 
e da flora em ambientes tropicais responsável pela diminuição da degradação ambiental.

V - A ideia central do MDL consiste em que cada tonelada de CO2 deixada de ser emitida ou retirada da 
atmosfera por um país em desenvolvimento poderá ser negociada no mercado mundial, criando um novo 
meio para emissões globais.

Está INCORRETO o que se afirma em:

(A) III e IV, apenas.
(B) I, II, III e V, apenas.
(C) II, III e V, apenas.
(D) I, III e IV, apenas.
(E) I, II, III, e IV.
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 QUESTÃO 35 

Os países em desenvolvimento deverão utilizar o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) para 
promover o seu desenvolvimento sustentável. Dessa forma, os projetos de MDL foram divididos da seguinte 
forma:

(A) Energia Ambiental; Biogás e Conservação de energia.
(B) Fontes renováveis e alternativas de energia; Eficiência/conservação de energia; e Reflorestamento e 

restabelecimento de novas florestas.
(C) Fontes não renováveis; Eficiência energética e Conservação de energia.
(D) Fontes renováveis e Reflorestamento e restabelecimento de novas florestas.
(E) Energia Ambiental; Conservação Ambiental e Conservação de energia.

 QUESTÃO 36 

A poluição do ar pode originar-se de fontes naturais e antropogênicas. A coluna da esquerda apresenta as 
fontes naturais de poluição do ar, e a da direita, suas respectivas origens. Numere a coluna da direita de 
acordo com a da esquerda.

Marque a sequência CORRETA:

(A) 3, 4, 1, 2
(B) 4, 1, 3, 2
(C) 2, 4, 1, 3
(D) 3, 2, 4, 1
(E) 1, 2, 4, 3

 QUESTÃO 37 

Os equipamentos de controle da poluição do ar são divididos em função do tipo de poluente a ser 
considerado. Marque a alternativa que corresponde aos Equipamentos de Controle de Gases e Vapores.

(A) Sistemas secos (coletores mecânicos inerciais e gravitacionais, coletores centrífugos, filtros de tecidos).
(B) Sistemas úmidos (lavadores dos mais variados tipos, precipitadores eletrostático).
(C) Por meio de sistemas secos, como precipitadores mecânicos e gravitacionais.
(D) Por meio de adsorvedores, em especial com uso de carvão ativado, incineração térmica ou catalítica, por 

condensadores, biofiltros e processos especiais.
(E) Por meio de filtro de manga e lavador de venturi.

 QUESTÃO 38 

Sobre sensoriamento remoto, leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

I - O sensoriamento remoto pode ser entendido como um conjunto de atividades que permite a obtenção 
de informações dos objetos que compõem a superfície terrestre sem a necessidade de contato direto com 
eles.

II - A energia eletromagnética utilizada na obtenção dos dados por sensoriamento remoto é também 
denominada de radiação eletromagnética.

1 - Emissão de SO2

2 - Produção de NOx

3 - Geração de H2S e CH4

4 - Produção de SO2, NOx  e CO2

(    ) A partir do solo e da água, como resultado da 
desnitrificação do nitrato, por bactérias.

(    ) Pela queima da vegetação.
(    ) Pelas erupções vulcânicas.
(    ) Nos processos de decomposição microbiana 

anaeróbia.
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III - O Sol e a Terra são as duas principais fontes naturais de energia eletromagnética utilizadas no 
sensoriamento remoto da superfície terrestre.

IV - Sua utilidade reside no tratamento qualitativo dessas imagens, que propiciam a realização de estudos 
sobre elementos como as florestas, os biomas, o clima, a agricultura, as atividades humanas, entre outros.

(A) Apenas I, III e IV são corretas.
(B) Apenas II e IV são corretas.
(C) Apenas I, II e III são corretas.
(D) Apenas II e III são corretas.
(E) Apenas III e IV são corretas.

 QUESTÃO 39 

O SIG (Sistema de Informações Geográficas) é uma tecnologia informática que possui três funções básicas:

(A) Armazenamento de dados, de um conjunto de ferramentas para tratamento dos dados, e de um 
organizador de informações espaciais, que permite a geração de mapas.

(B) Identificação, coleta de dados e a obtenção de informações dos fenômenos e objetos.
(C) Coleta dos dados, identificar os dados e análise ou delineamento.
(D) Identificação dos dados, coleta dos dados e monitoramento.
(E) Armazenamento dos dados, coleta dos dados e monitoramento.

 QUESTÃO 40 

A gestão de resíduos sólidos no país é objeto da Lei 12.305/2010. Com base nessa lei, é CORRETO afirmar:

(A) Gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os 
resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, 
com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável.

(B) Rejeitos: resíduos sólidos que podem ter alguma forma de tratamento e recuperação por processos 
tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis.

(C) Disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos e  resíduos sólidos, em 
aterros sanitários, observando normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à 
saúde.

(D) Gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, diretamente, nas etapas de coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos.

(E) Coleta seletiva: separação de resíduos sólidos conforme sua constituição ou composição para possível 
reutilização.
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