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NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

17 de março de 2018 
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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 
Leia o texto de Millôr Fernandes para responder à questão: 
 
Abriu a porta e viu o amigo que há tanto não via. Estranhou apenas que ele, amigo, viesse acompanhado de um cão. O 
cão não muito grande mas bastante forte, de raça indefinida, saltitante e com um ar alegremente agressivo. Abriu a porta 
e cumprimentou o amigo, com toda efusão. “Quanto tempo!”. O cão aproveitou as saudações, se embarafustou casa 
adentro e logo o barulho na cozinha demonstrava que ele tinha quebrado alguma coisa. 
O dono da casa encompridou um pouco as orelhas, o amigo visitante fez um ar de que a coisa não era com ele. “Ora, veja 
você, a última vez que nos vimos foi...” “Não, foi depois, na...” “E você, casou também?” O cão passou pela sala, o tempo 
passou pela conversa, o cão entrou pelo quarto e novo barulho de coisa quebrada. Houve um sorriso amarelo por parte do 
dono da casa, mas perfeita indiferença por parte do visitante. “Quem morreu definitivamente foi o tio... você se lembra 
dele?” “Lembro, ora, era o que mais... não?” 
O cão saltou sobre um móvel, derrubou o abajur, logo trepou com as patas sujas no sofá (o tempo passando) e deixou lá 
as marcas digitais de sua animalidade. Os dois amigos, tensos, agora preferiam não tomar conhecimento do dogue. E, por 
fim, o visitante se foi. Se despediu, efusivo como chegara, e se foi. Se foi. 
Mas ainda ia indo, quando o dono da casa perguntou: “Não vai levar o seu cão?” “Cão? Cão? Cão? Ah, não! Não é meu, 
não. Quando eu entrei, ele entrou naturalmente comigo e eu pensei que fosse seu. Não é seu, não?” 
Moral: Quando notamos certos defeitos nos amigos, devemos sempre ter uma conversa esclarecedora. 
 
Analise as afirmativas a respeito do texto, julgando-as (C) para certas ou (E) para erradas: 
 
(   ) Segundo o autor, é necessário haver sempre, entre os amigos, uma conversa esclarecedora; 
(   ) “. Estranhou apenas que ele, amigo, viesse acompanhado de um cão” – O verbo destacado está no pretérito perfeito 

do indicativo; 
(   ) “O cão saltou sobre um móvel, ...” – O verbo está na voz ativa; 
(   ) “... saltitante e com um ar alegremente agressivo, ...” – O termo destacado é um adjetivo. 
 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) C, E, C, E; 
B) C, E, C, C; 
C) E, C, E, C; 
D) E, E, C, C. 
 
QUESTÃO 02 
Faça a análise linguística das seguintes frases: 
 
I. Terminado o discurso, dirigiu-se ao hotel; 
II. Todas as folhas do contrato eram para mim ler; 
III. Tenho-o visto entrar e sair do prédio; 
IV. Ela era as preocupações do pai. 
 
Assinale a opção correta: 
 
A) O item I apresenta erro na colocação pronominal, deveria haver uma próclise e não uma ênclise do pronome “se”; 
B) O item II está gramaticalmente correto quanto à concordância e a regência verbal; 
C) O item III apresenta erro de colocação pronominal e regência verbal; 
D) O item IV apresenta concordância verbal correta, segundo as regras da Gramática Normativa. 
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QUESTÃO 03 
O poema de Bráulio Bessa servirá de base para a questão: 
 
Sobre o amor 
Ninguém pode escolher a quem se ama 
é o amor quem lhe escolhe e diz vá lá 
não existe uma regra certa pra se amar 
Deus que escreve e que dirige toda trama 
um roteiro escrito com comédia e drama 
e ninguém sabe como o filme vai findar 
não se avexe, deixe o amor lhe carregar 
pois se existe um fato que eu acredito 
É que na vida todo amor é bonito 
feio mesmo, é viver e não amar! 
 
Analise as afirmativas sobre o texto: 
 
I. Segundo o eu lírico, no amor há regras fixas e pré-definidas; 
II. Aparece uma antítese nos dois últimos versos do poema; 
III. As palavras “ninguém” e “comédia” são acentuadas pela mesma regra gramatical; 
IV. “não se avexe, deixe o amor lhe carregar”. – O sinônimo para a palavra destacada é “apresse”. 
 
São verdadeiras as afirmativas: 
 
A) I e IV, apenas; 
B) II e IV, apenas; 
C) I e II, apenas; 
D) II e III, apenas. 
 
QUESTÃO 04 
As frases de Mia Couto foram alteradas. Marque a opção em que a pontuação do texto está de acordo com a Gramática 
Normativa: 
 
A) “[...] Devia era logo de manhã, passar um sonho pelo rosto. É isso que impede o tempo e atrasa, a ruga. [...]”; 
B) “A maior desgraça de uma nação pobre é que em vez de produzir riqueza, produz ricos.”; 
C) “O importante não é, a casa onde moramos. Mas onde, em nós a casa mora.”; 
D) “Sou feliz só por preguiça. A infelicidade, dá uma trabalheira pior que a doença: é preciso entrar e sair dela.” 
 
QUESTÃO 05 
Observe os conceitos gramaticais e assinale a afirmativa correta: 
 
A) As palavras delicadeza, baroneza e destreza são escritas com z; 
B) A palavra “infelicidade” é formada por derivação parassintética; 
C) As palavras “censo” e “senso” são consideradas homônimas homófonas; 
D) As palavras desleixo, enxer e enxada são escritas com x. 
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE-CE 
 
QUESTÃO 06 
São os verdadeiros fundadores de Solonópole: 
 
A) Major Simeão, Ana Rosa Maciel Pinheiro e Francisco Pinheiro Landim; 
B) Raimundo Girão, Cristovão Soares de Carvalho, Paulo Montes; 
C) Manuel Pinheiro Lagos, Rita Francisca das Dores Pinheiro, Major Simeão; 
D) Joaquim da Cunha Freire, Lafaiete Rodrigues Pereira, José Júlio Barros. 
 
QUESTÃO 07 
São homenagens feitas ao município de Solonópole, exceto: 
 
A) Rua Solonópole, denominação encontrada na carta de Guarulhos (SP), Quadra Z1, Parque Uirapuru; 
B) Rua Solonópole dá nome a uma via localizada no distrito de Quixeramobim; 
C) Soneto: Minha cidade natal, de Francisco Dantas Pinheiro, do livro: Sonetos em bodas de prata de 1997; 
D) Soneto “Solonópolis”, de Adauto Gondim (Anuário do Ceará: 1960-1961.Waldery Uchôa, pg459). 
 
QUESTÃO 08 
Complete a lacuna: 
A (O) _______ no dia 23 de março de 1976, enviou a Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 1/76, criando a bandeira do 
município. 
 
A) Prefeita Maria Suelly Nogueira Pinheiro; 
B) Pe. Francisco Pinheiro Landim; 
C) Ana Rosa Maciel Pinheiro; 
D) Dep. Francisco Pinheiro Landim. 
 
QUESTÃO 09 
Sobre a Associação do Circuito Operário, analise os itens abaixo: 
 
I. Esta associação teve vida em Solonópole a 15 de outubro de 1933, cuja reunião inicial aconteceu às 13horas quando 

foi eleita a primeira diretoria da entidade; 
II. A Vila de São José, formada por 12 casas populares, como construção mais nova que se alinhou à vila de São Vicente 

pela parte de cima, com endereço na Av. Cachoeira do Riacho Sangue, hoje, assim denominada, e subordinava-se à 
Associação que a construiu; 

III. Dos inquilinos não era cobrada taxa em dinheiro e sim em serviços prestados; 
IV. A Associação dispunha da sede própria, antigo Salão de São Vicente, que se localizava na Rua Cel. José Cavalcante 

Pinheiro. 
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Somente os itens I e III estão corretos; 
B) Somente os itens I, II e IV estão corretos; 
C) Somente os itens I e IV estão corretos; 
D) Somente os itens II, III e IV estão corretos. 
 
QUESTÃO 10 
De acordo com o Art 6º da Lei Orgânica do Município de Solonópole, promulgada pela Câmara Municipal em 1898, compete 
ao Município, exceto: 
 
A) Legislar sobre assunto de interesse local; 
B) Instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, com obrigatoriedade de prestar contas 

e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 
C) Organizar e prestar, diretamente ou sob o regime da concessão ou permissão entre outros, os seguintes serviços; 
D) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. 
 



2009 - TÉCNICO AMBIENTAL 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE-CE 001/2018 

4 de 10 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 11 
A palavra zootecnia surgiu pela primeira vez em 1843, na 
língua francesa, "zootechnie", formada a partir dos 
radicais gregos "zoon" e "tecnê", para designar o conjunto 
de conhecimentos já existentes relativos à criação dos 
animais domésticos. A exploração dos animais domésticos 
já existia antes da criação da palavra, inicialmente tratada 
como a forma de criar a partir da domesticação dos 
primeiros animais pelo homem primitivo. No que se refere 
à Zootecnia, assinale a alternativa correta: 
 
A) A Zootecnia é uma ciência e, como tal, já possui vastos 

estudos. À medida que os estudos e pesquisas foram 
sendo realizadas, as conclusões foram se consolidando 
dispensando, atualmente, estudos mais aprofundados; 

B) A Zootecnia estuda especificamente animais selvagens 
criados em cativeiros, zoológicos e reservas com a 
intenção de compreender como funciona seus 
comportamentos para domesticá-los; 

C) A Zootecnia estuda especificamente os animais 
domésticos e/ou aqueles selvagens em processo de 
domesticação, que visem exploração econômica. 
Entendemos por animais domésticos aqueles animais 
sobre os quais o homem tem profundo conhecimento, 
seja em relação à sua biologia, genética; 

D) A Zootecnia Geral estuda os animais selvagens do ponto 
de vista geral, desenvolve leis e métodos. Os aspectos 
sob os quais a Zootecnia Geral encara, ou visualiza os 
animais, são a sua domesticação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12 
Com o surgimento da agricultura o homem logo percebeu 
que a execução das atividades realizadas durante o cultivo 
de alguma espécie vegetal como capina, preparo do solo, 
semeadura, tonar-se-ia um fator limitante para a 
expansão da agricultura e aumento da produtividade. No 
Brasil, alguns fatores contribuíram para a expansão da 
indústria de tratores agrícolas, entre eles a implantação da 
indústria automobilística nos anos 50, bem como a 
expansão do setor de autopeças (AMATO NETO, 1985). 
Sabemos que os tratores agrícolas podem ser classificados 
conforme o tipo de rodado. No que se refere a essa 
classificação, enumero a segunda coluna de acordo com a 
primeira: 
 
(1) Trator 4x2 (tração simples); 
(2) Trator 4x2 TDA (Tração Dianteira Auxiliar); 
(3) Trator 4x4. 
 
(   ) Possuem quatro rodas. As dianteiras possuem função 

direcional e são providas de tração opcional; 
(   ) Possuem todas as rodas com dimensões iguais, com 

tração constante; 
(   ) Possuem um eixo de tração e um eixo com rodas 

direcionais. 
 
Marque a opção que representa, de cima para baixo, a 
sequência correta: 
 
A) 2, 1, 3; 
B) 1, 3, 2; 
C) 1, 2, 3; 
D) 2, 3, 1. 
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QUESTÃO 13 
O conceito de fitossanidade, relacionado à proteção de 
plantas do ataque de pragas ou doenças, foi concebido no 
início do século XX, antes mesmo do aparecimento de 
tecnologias para controle de organismos que podem 
causar danos aos vegetais. Entretanto, foi a partir de 
1950, com os constantes avanços da ciência, que a 
inovação passou a ser uma variável central e indispensável 
nas atividades agropecuárias. No que se refere à 
fitossanidade está correto o que se afirma em: 
 
A) O equilíbrio e a eficiência das tecnologias não requerem 

uma sintonia entre teoria e prática, pois esta última é 
sempre mais importante; 

B) A vigilância fitossanitária é uma disciplina que reflete a 
rotina da agricultura, tento como principal missão 
mostrar os problemas relacionados ao manejo de 
agrotóxicos; 

C) A vigilância fitossanitária é uma atividade que integra 
ações de inteligência, mapeando informações em 
diversos níveis a fim de simular cenários, definir riscos 
e ainda agir na proteção às lavouras; 

D) A fitopatologia é a ciência que estuda as doenças nos 
animais, causadas pela ingestão de alimentos 
impróprios. 

 
QUESTÃO 14 
A curva de retenção de água representa a relação entre o 
teor de água no solo e a energia com a qual a mesma está 
retida nos poros e/ou adsorvida nas partículas minerais do 
solo. No que se refere à curva de retenção, analise as 
assertivas a seguir: 
 
I. Existe grande variedade de métodos para a 

determinação da curva de retenção. Dentre estes, 
destacam-se os métodos da centrífuga, do funil de 
placa porosa, câmara de pressão de Richards, 
tensiometria e método do papel-filtro; 

II. A curva de retenção de água no solo, também 
conhecida como curva característica de água no solo 
apresenta diversas aplicações práticas, técnicas e 
científicas, tais como: a determinação da capacidade 
de campo do solo, do ponto de murcha permanente e 
da disponibilidade total de água no solo; 

III. Uma das maneiras para se determinar a curva de 
retenção de água no solo é utilizando-se a câmara 
depressão de Richards, que simula uma tensão 
determinada na amostra de solo e posteriormente, por 
diferença de peso (solo úmido após ser submetido à 
pressão - solo seco em estufa a 105 ºC por 48 horas), 
determina-se o conteúdo de água relacionada à tensão 
aplicada. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
A) Todas as assertivas; 
B) I, III, somente; 
C) I, II, somente; 
D) II, III, somente. 

QUESTÃO 15 
A densidade do solo tem sido usada como um parâmetro 
importante de caracterização física da estrutura do solo e 
como um indicador de sua compactação. No que se refere 
à densidade do solo está incorreto o que se afirma em: 
 
A) O monitoramento da qualidade do solo é necessário e 

pode ser realizado mediante a avaliação dos seus 
atributos físicos, os quais são importantes para a 
sustentabilidade dos sistemas agrícolas; 

B) Por definição, entende-se como densidade das 
partículas a relação existente entre a massa de uma 
amostra de solo e o volume ocupado por esta fração 
sólida; 

C) A densidade do solo tem sido usada como medida da 
qualidade do solo devido às suas relações intrínsecas 
com outros atributos, como porosidade, umidade do 
solo, condutividade hidráulica etc.; 

D) Na determinação da densidade das partículas do solo 
não há necessidade de se obter o valor da massa, pois 
ela é sempre constante. 

 
QUESTÃO 16 
O solo é substrato essencial para a biosfera terrestre ele 
contribui, num sistema complexo e interativo, na 
regularização do ciclo hidrológico e condicionamento da 
quantidade e qualidade da água. Considerando esta 
afirmativa, está incorreto o que se afirma em: 
 
A) O solo dos centros urbanos encontra-se, 

permanentemente, sujeito a cargas elevadas de 
contaminantes como os metais pesados, óleos, 
hidrocarbonetos alifáticos e outros; 

B) A multifuncionalidade do solo acaba por ser um 
paradoxo: a sua importância para um vasto leque de 
atividades humanas, torna-o mais vulnerável aos danos 
e à exaustão provocadas por tal; 

C) O risco de contaminação causada pelo uso inadequado 
de fertilizantes e pesticidas está sobretudo associado a 
áreas que se dedicam as práticas de agricultura familiar. 
Já as práticas de agricultura intensiva possuem um risco 
bem mais baixo de contaminação; 

D) Junto às principais vias rodoviárias e ferroviárias, 
podem-se encontrar solos contaminados com metais 
pesados como chumbo, zinco, cobre, crómio e níquel, e 
outras. 
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QUESTÃO 17 
Diversas espécies de plantas de cobertura do solo podem 
ser utilizadas a fim de evitar sua exaustão. Porém, para 
que uma espécie seja eficaz na ciclagem de nutrientes, 
deve haver sincronia entre o nutriente liberado pelo 
resíduo da planta de cobertura e a demanda da cultura de 
interesse comercial, cultivada em sucessão. No que se 
refere aos nutrientes de plantas, assinale a opção que 
representa a sequência correta do preenchimento das 
lacunas no texto a seguir: 
 
Sob condições de Cerrado, a (as) _______ têm 
desempenhado uma importante atuação como planta de 
cobertura, com destaque para o milheto. Sua utilização se 
deve à resistência ao déficit hídrico, elevada produção de 
_______ e menor custo das sementes. A fim de descrever 
a liberação de _______ pela palhada, o modelo mais 
frequentemente usado é o exponencial simples, descrito 
por Wiedere Lang (1982). 
 
A) Biomassa, gramíneas, nutrientes; 
B) Gramíneas, biomassa, nutrientes; 
C) Biomassa, nutrientes, gramíneas; 
D) Gramíneas, nutrientes, biomassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 
A adubação tem sido citada como o fator de produção, que 
mais estimula a elevação da produtividade na agricultura 
brasileira, naturalmente, desde que os outros fatores 
tenham sido respeitados, como: variedade adequada, 
controle fitossanitário, tratos culturais, manejo do solo, 
etc. Considerando os tipos de adubação, enumere a 
segunda coluna de acordo com a primeira: 
 
(1) Adubação orgânica; 
(2) Adubação fosfatada; 
(3) Adubação potássica. 
 
(   ) Neste processo a matéria da adubação contém um 

dos nutrientes que mais contribui para a formação e 
desenvolvimento do sistema radicular das plantas. A 
adubação dentro da cova é o momento ideal para se 
aplicar o nutriente em profundidade para atender à 
demanda das raízes subsuperficiais e potencializar 
seu aproveitamento; 

(   ) Neste processo a matéria da adubação na cova de 
plantio tem duas finalidades principais. A primeira é a 
de servir como fonte de nutrientes de disponibilidade 
lenta às plantas e a segunda, é a de constituir-se em 
condicionador do solo, sendo responsável por melhor 
agregação das suas partículas, facilitando a infiltração 
de água; 

(   ) Este tipo de adubação tem seu efeito conhecido na 
formação do amido, cuja deficiência pode provocar 
menor crescimento das plantas, menor formação e 
desenvolvimento de ramos e folhas. Essa categoria de 
adubação contém um nutriente, particularmente, 
muito demandado pelas plantas adultas em produção, 
devido à grande extração pelos frutos. 

 
Marque a opção que representa, de cima para baixo, a 
sequência correta: 
 
A) 2, 3, 1; 
B) 2, 1, 3; 
C) 1, 2, 3; 
D) 1, 3, 2. 
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QUESTÃO 19 
A avaliação da aptidão agrícola reveste-se de grande 
importância, pois se sabe que historicamente a ocupação 
agrícola das terras tem ocasionado problemas ambientais, 
de correntes não só do uso indevido de áreas frágeis, mas 
também da sobre utilização de terras (uso do solo acima 
de sua capacidade produtiva). No que se refere à aptidão 
agrícola das terras, assinale a alternativa correta: 
 
A) A aptidão agrícola é o que determina a vocação natural 

da terra para determinadas atividades agropecuárias, 
sempre levando em conta o meio ambiente. Assim, 
evita-se, por exemplo, que os produtores cultivem grãos 
em uma área considerada naturalmente inadequada; 

B) O uso de uma área mesmo sendo conduzido de forma 
compatível com sua real aptidão, resulta em problemas 
de degradação de agroecossistemas. Devido a esse 
fato, é sempre necessário estudos mais aprofundados 
sobre o solo; 

C) A degradação do meio ambiente pelo mau uso da 
agricultura e pecuária causa deterioração física, 
socioeconômica, cultural e humanitária nas bacias 
hidrográficas; 

D) A avaliação do impacto social não está ligada a aptidão 
agrícola, uma vez que essa está vinculada 
exclusivamente a agricultura e pecuária. 

 
QUESTÃO 20 
A Constituição, de 1934, trouxe dispositivo de proteção às 
belezas naturais, patrimônio histórico, artístico e cultural e 
competência da União em matéria de riquezas do subsolo, 
mineração, águas, florestas, caça, pesca e sua exploração. 
A Carta Constitucional de 1937 trouxe preocupação com 
relação aos monumentos históricos, artísticos e naturais. 
Atribuiu competência para União legislar sobre minas, 
águas, florestas, caça, pesca, subsolo e proteção das 
plantas e rebanhos. No que se refere ao histórico do meio 
ambiente nas Constituições brasileiras, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) A primeira Constituição brasileira, de 1824, teve uma 

enorme preocupação com a matéria na esfera 
ambiental, isso ocorreu porque nosso país naquela 
época era exportador de produtos agrícolas e minerais; 

B) A Constituição Federal de 1988 trouxe grandes 
inovações na esfera ambiental, sendo tratada por 
alguns como “Constituição Verde”; 

C) A Carta Magna de 1946, além de manter a defesa do 
patrimônio histórico, cultural e paisagístico, conservou 
a competência legislativa dos Estados e Municípios 
sobre saúde, subsolo, florestas, caça, pesca e águas, 
dando mais autonomia a estes órgãos; 

D) O direito a um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado é direito indisponível e tem a natureza de 
direito público subjetivo, por isso, não cabe ao poder 
público exercitá-lo, pois existem órgãos específicos para 
tal tarefa. 

 
 

QUESTÃO 21 
O Decreto Federal nº 6.514/08, dispõe sobre as infrações 
e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o 
processo administrativo federal para apuração destas 
infrações, e dá outras providências. No que se refere ao 
Decreto Federal nº 6.514/08, analise as assertivas a 
seguir: 
 
I. Em seu artigo 2º, o Decreto considera infração 

administrativa ambiental, toda ação ou omissão que 
viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, 
proteção e recuperação do meio ambiente; 

II. Em seu antigo 24º, o Decreto considera infração 
contra a fauna e a flora matar, perseguir, caçar, 
apanhar, coletar, utilizar espécimes da fauna silvestre, 
nativos ou em rota migratória, sem a devida 
permissão, licença ou autorização da autoridade 
competente; 

III. Em seu artigo 82º, o Decreto considera infração contra 
a administração ambiental, elaborar ou apresentar 
informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total 
ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos 
sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na 
concessão florestal ou em qualquer outro 
procedimento administrativo ambiental. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
A) Todas as assertivas; 
B) I e III, somente; 
C) I e II, somente; 
D) II e III, somente. 
 
QUESTÃO 22 
A Matéria Orgânica do Solo (MOS), em sentido amplo, 
pode ser definida como organismos vivos, resíduos de 
plantas e animais pouco ou bem decompostos, que variam 
consideravelmente em estabilidade, susceptibilidade ou 
estágio de alteração. No que se refere a MOS, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) De acordo com a Embrapa (1999), o método padrão de 

determinação da MOS utilizado no Brasil é o Walkley-
Black modificado; 

B) A maioria dos métodos analíticos de determinação da 
MOS não distingue entre resíduos de plantas e animais 
decompostos ou não decompostos, que passem através 
da peneira de 2mm; 

C) A matéria orgânica produz muitos benefícios para o 
solo, melhorando suas propriedades químicas, físicas e 
biológicas; 

D) O método Walkley-Black modificado, constitui-se como 
um forte agravante no equilíbrio dos ecossistemas 
terrestres. 
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QUESTÃO 23 
O Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 
Sustentáveis e Responsabilidade Global, redigido pelo 
Ministério do Meio Ambiente, considera que a educação 
ambiental para uma sustentabilidade equitativa é um 
processo de aprendizagem permanente, baseado no 
respeito a todas as formas de vida. Tal educação afirma 
valores e ações que contribuem para a transformação 
humana e social e para a preservação ecológica. No que 
se refere ao Tratado de Educação Ambiental para 
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, está 
correto o que se afirma em: 
 
A) O Tratado considera que a educação ambiental segue 

padrões evolutivos consideráveis no que se refere a 
consciência de conduta pessoal, assim como harmonia 
entre os seres humanos e as demais formas de vida; 

B) O Tratado considera que a educação ambiental deve ter 
como base o pensamento pré-estabelecido por 
estudiosos da área, assim, deve-se evitar pensamentos 
críticos e/ou inovadores, pois esses podem estar 
cercados de erros e equívocos; 

C) O Tratado considera que a educação ambiental deve 
gerar, com urgência, mudanças na qualidade de vida e 
maior consciência de conduta pessoal, assim como 
harmonia entre os seres humanos e destes com outras 
formas de vida; 

D) O Tratado considera que a educação ambiental é dever 
da união, sendo que essa deve estimular e potencializar 
o poder das diversas populações, através de 
investimentos, promovendo desta forma, 
oportunidades para as mudanças democráticas de base 
que estimulem os setores populares da sociedade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24 
As Políticas de Gestão Ambiental buscam administrar os 
recursos ambientais com o objetivo de conservá-los e 
garantir que as gerações futuras encontrem um ambiente 
compatível com as suas necessidades. No que concerne às 
políticas de gestão ambiental, analise as assertivas a 
seguir: 
 
I. O conceito de gestão ambiental privado ressalta o 

aspecto conciliador do Estado quanto às questões 
ambientais. Caracteriza-se como um processo de 
mediação de interesses e conflitos entre atores sociais 
que agem sobre os meios físico-natural e construído; 

II. O conceito de gestão ambiental privado pode ser 
entendido como a declaração de uma organização, 
expondo suas intenções e princípios em relação ao seu 
desempenho ambiental global, que provê uma 
estrutura para ação e definição de seus objetivos e 
metas ambientais. Esse tipo de política é amplamente 
tratado nas normas ISO da série 14000; 

III. A gestão ambiental pública é definida através de 
políticas públicas e instrumentos que permitem 
alcançar o melhor padrão de qualidade em relação ao 
uso dos recursos naturais. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
A) Todas as assertivas; 
B) I e III, somente; 
C) I e II, somente; 
D) II e III, somente. 
 
QUESTÃO 25 
De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, o gerenciamento dos programas de saúde 
animal visa fortalecer a situação do país, mediante 
aplicação de diretrizes de prevenção, vigilância, controle e 
erradicação de doenças dos animais terrestres e 
aquáticos. No que se refere à sanidade animal, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) A febre aftosa é uma doença de natureza aguda, febril, 

ataca animais biungulados (casco com duas unhas), 
dentre eles; bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, 
suínos e alguns animais silvestres como a capivara; 

B) O aftovírus é o vírus causador da febre aftosa, e só pode 
ser transmitido através da água. Os animais atingidos 
são bois, porcos, cabras e ovelhas; 

C) O Mormo ou lamparão, é uma doença característica dos 
equídeos, causada pelo Burkholderia mallei, apesar não 
ser uma doença contagiosa, ela pode ser transmitida 
por uma espécie de pernilongos; 

D) Tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa 
causada pelo Mycobacterium que é um vírus transmitido 
pelo ar. Nos bovinos a perda de peso, cansaço e 
diminuição da produção do leite caracterizam-se como 
alguns dos sintomas. 
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QUESTÃO 26 
A escolha das técnicas de amostragem está condicionada 
à localização dos resíduos no perfil do solo, do tipo de solo 
e das propriedades dos contaminantes que estão sendo 
monitorados. Há uma variedade muito grande de técnicas 
de coleta de solos na zona insaturada. Estas técnicas 
podem ser divididas em dois tipos: coleta de amostra 
contínua e coleta segmentada do solo por tradagens 
sucessivas. Sobre os dois tipos de técnicas de coletas de 
solo, listadas acima, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) A amostragem contínua pode ser caracterizada como 

um tipo de coleta que acontece por meio de um tubo 
inserido no solo, manualmente ou por meio de um 
equipamento hidráulico; 

B) A amostragem contínua pode ser caracterizada como 
um tipo de coleta que acontece por meio de um tubo 
que deve ser cuidadosamente limpo antes da sua 
inserção no solo. Esta forma de coleta é usada para a 
coleta de um perfil completo de solo, o qual, após a 
coleta, é seccionado nas profundidades de interesse; 

C) A amostragem por tradagens sucessivas é um tipo de 
coleta que utiliza tubos de no mínimo 50 mm de 
diâmetro, para garantir a quantidade necessária de solo 
para mais de uma análise, caso seja necessário repeti-
la; 

D) A amostragem por tradagens sucessivas é um tipo de 
coleta bastante utilizado, essa técnica permite que a 
coleta ultrapasse os 10m de profundidade sem 
necessidade de equipamentos pesados ou sofisticados. 

 
QUESTÃO 27 
A Química pode ser definida como o ramo das Ciências da 
Natureza que estuda a matéria, suas propriedades, 
constituição, transformações e a energia envolvida nesses 
processos. Assim, a Química pode ser dividida em algumas 
áreas dentre elas a química orgânica e a química analítica. 
No que se refere à química orgânica e à química analítica, 
assinale a opção que representa a correta sequência no 
preenchimento das lacunas no texto a seguir: 
 
À _______ é o ramo da química que envolve a separação, 
identificação e determinação das quantidades relativas dos 
componentes de uma amostra. A _______ tem como 
objetivo o desenvolvimento de métodos para a 
determinação da composição química dos materiais e o 
estudo da teoria em que se baseiam esses métodos. O 
estudo do carbono é uma parte da _______ que estuda o 
elemento carbono, utilizando o conhecimento de ligações 
químicas para determinar os tipos de ligações possíveis 
para o elemento e sua hibridização em cada caso, bem 
como sua capacidade de encadeamento e seu 
comportamento dentro das moléculas orgânicas. 
 
A) Química analítica, química orgânica e química analítica; 
B) Química orgânica, química analítica e química orgânica; 
C) Química analítica, química analítica e química orgânica; 
D) Química orgânica, química orgânica e química analítica. 
 

QUESTÃO 28 
Higiene do trabalho é um conjunto de normas e 
procedimentos que visa à proteção da integridade física e 
mental do trabalhador, preservando-o dos riscos de saúde 
inerentes às tarefas do cargo e ao ambiente físico onde 
são executadas. Para garantir um ambiente mais 
confortável e seguro aos funcionários deve-se adotar 
alguns procedimentos, exceto: 
 
A) Promover um ambiente mais agradável para toda a 

equipe com atividades recreativas em conjunto, desde 
que sejam executadas fora do local de trabalho; 

B) Verificar a ventilação e a temperatura do ambiente para 
evitar que doenças contagiosas se espalhem com mais 
facilidade no local de trabalho; 

C) Higienizar banheiros, refeitórios, salas de reunião e 
qualquer outro ambiente que reúna um grande número 
de pessoas; 

D) Instruir à equipe para garantir um ambiente de trabalho 
mais higiênico, por meio de programas de 
conscientização junto aos funcionários. 

 
QUESTÃO 29 
A irrigação é uma técnica milenar que tem como finalidade 
disponibilizar água às plantas para que estas possam 
produzir de forma adequada. Já a drenagem é o ato de 
escoar as águas de terrenos encharcados, por meio de 
tubos, túneis, canais, valas e fossos, sendo possível 
recorrer a motores como apoio ao escoamento. No que se 
refere a irrigação e drenagem, assinale a alternativa 
correta: 
 
A) A drenagem é uma técnica utilizada principalmente por 

agricultores, devido a grande quantidade de água 
necessária aos mais diversos tipos de plantação; 

B) A irrigação não traz danos ao meio ambiente. Ela 
caracteriza-se como uma prática consciente de 
melhoramento das plantações; 

C) Em regiões muito secas, a drenagem constitui-se como 
uma importante ferramenta para aumentar a produção 
agrícola; 

D) Sistemas naturais ou artificiais capazes de drenar água 
superficial, em geral proveniente das chuvas, são 
compostos de canais conectados entre si, e a este 
conjunto de canais conectados dá-se o nome de rede 
de drenagem. 
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QUESTÃO 30 
No Sistema Internacional de Unidades – SI – as unidades 
agrupam-se em três categorias: as unidades de bases, as 
unidades derivadas e as unidades suplementares. Entre as 
grandezas derivadas, a área e o volume são de uso 
frequente na ciência do solo. A unidade de área 
(superfície) é o metro quadrado. No entanto, na maioria 
das situações relacionadas a ciências agrárias o uso do 
hectare é comum. Sendo assim, um hectare corresponde 
a um quadrado com comprimento dos seus lados de: 
 
A) 150 m; 
B) 200 m; 
C) 80 m; 
D) 100 m. 
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