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Prova de Conhecimentos Básicos

Questões de 1 a 20
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

Língua Portuguesa  — Questões de 1 a 10 Questão 1

Conhecimentos Básicos

Questões de 1 a 5
TEXTO

É repetitivo falar da globalização e das mudanças
que causou no mundo, sobretudo nos meios de
comunicação. Agora estamos conectados com tudo e
todos! Uau! Somos uma grande aldeia global. Iphones,

5 Whatsapp, facebook, o mundo on line 24 horas nos
acompanhando, o GPS nos situando, fotografias em
tempo real. E, para a maioria das pessoas, falta aquele
abraço caloroso, cantado outrora por Gilberto Gil.

A humanidade caminha sozinha, nos seus contatos
10  digitais, que não preenchem nada mais do que o tempo

dos olhos atentos que buscam um chamado, um contato,
um clique. Ansiosos, abrem o Facebook em busca de
algo que chame atenção, uma curtida, um
compartilhamento. E não têm, ao lado, ninguém para

15  curtir e para compartilhar, realmente, o que falta ? Basta
um blackout! No minuto seguinte, um silêncio
ensurdecedor, de repente, todos se deitam sob a alegação
de que não há nada para se fazer. “Tem sim, vem cá,
me dá um abraço, um beijo, vamos conversar, como vai

20  você? O que tem feito da tua vida? Quais teus projetos?
Lembra-se de mim, somos amigos, parentes, sou tua
mãe, sou teu pai, sabia? Vamos ficar um pouco juntos,
pode ser?”.

A ocupação mental não apaga a necessidade de
25  afeto do ser humano. Essa é primordial, nasce conosco.

A razão dos consultórios psicológicos e psiquiátricos
lotados é justamente essa falta de afeto. Muitos pais
dizem amar os filhos em ações, pagando escola, roupas,
calçados, alimentação, entre outras coisas. Sim, isso

30 é amor no sentido de suprir as necessidades básicas.
No entanto não substitui a necessidade de afetos
carinhosos de intimidade, compreensão, tolerância e
proximidade.

A solidão em família é uma triste realidade nos
35 lares. O isolamento, o famoso “cada um na sua”, “cada

um no seu quadrado”, é um fato que não podemos
ignorar. Tanto progresso nos meios de comunicação e
os pais não conhecem seus filhos. Tanta tecnologia e
marido e mulher não têm mais intimidade. Tantas redes

40 sociais e os amigos não mais se encontram. Tanta gente
digitando e alguém morrendo de solidão ao seu lado. É
importante romper esse cordão de isolamento, sair um
pouco desse mundo mecânico e virtual e partir para
o abraço. Não tem amigos reais, de carne e osso?

45 Construiu muros e não pontes? Ainda dá tempo.

VOLPI, Guto. A dança da solidão na sociedade High Tech.  Disponível
em: <http://casodepolitica.com.br/arquivos/8448>. Acesso em:  3 mar.
2016.

Questão 2

O texto tem como propósito principal refletir sobre

01) a importância da globalização para o mundo.
02) os aspectos benéficos que a internet trouxe para a vida

humana.
03) a ausência de cumplicidade e proximidade mútua entre

as pessoas na atualidade.
04) os diferentes e eficazes meios de comunicação entre os

indivíduos em todo o globo.
05) o novo modo de convivência entre os seres humanos em

um mesmo ambiente.

Considerando-se a temática abordada, pode-se afirmar que
o texto apresenta

01) uma discussão desnecessária, pois são sem fundamento
as observações.

02) uma advertência social a todos aqueles que se encontram
desprovidos de consciência do valor de um afeto real.

03) um comentário ineficaz e desproposital, já que as
observações não correspondem à realidade dos fatos.

04) uma crítica sem pertinência relacionada com a realidade
social contemporânea.

05) um tributo à globalização e a seus novos modos de
aproximar as pessoas.

Questão 3

Questão 4

“A ocupação mental não apaga a necessidade de afeto do
ser humano. Essa é primordia l, nasce conosco.” (l. 24-25)

A palavra em negrito tem o mesmo sentido que

01) inegável. 04)  incomparável.
02) importante. 05)  imprescindível.
03) interessante.

A passagem transcrita do texto em que ocorre uma palavra de
sentido figurado é a

01) “E, para a maioria das pessoas, falta aquele abraço
caloroso” (l. 7-8).

02) “A humanidade caminha sozinha, nos seus contatos
digitais” (l. 9-10).

03) “Muitos pais dizem amar os filhos em ações” (l. 27-28).
04) “A solidão em família é uma triste realidade nos lares.”

(l. 34-35).
05) “Construiu muros e não pontes?” (l. 45).

Questão 5

“Sim, isso é amor no sentido de suprir as necessidades
básicas. No entanto  não substitui a necessidade de afetos
carinhosos de intimidade, compreensão, tolerância e
proximidade.” (l. 29-33)

O conectivo “No entanto”, em negrito no trecho destacado,
introduz uma oração que tem valor

01) temporal.
02) aditivo.
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03) explicativo.
04) adversativo.
05) consecutivo.

Questões 6 a 8

Questão 7

Questão 8

Questão 6

MANHÊ, posso usar a internet. Disponível em: <https://www.google.com.
br/search?q=imagem+sobre+o+uso+excessivo+da+internet+e+seus+
males&w>. Acesso em: 3 mar. 2016.

Em relação à mensagem dessa charge destacada, é correto
afirmar:

01) As diferentes imagens de internautas representam
exemplos de subserviência humana à tecnologia.

02) As duas pessoas que aparecem usando um computador
se encontram conectadas entre si.

03) As duas personagens, embora estejam conectadas à
internet, mantêm diferentes contatos virtuais.

04) Os internautas não se conhecem, pois estão em tempo
e lugar diferentes, embora estejam conectados à internet.

05) Os indivíduos que aparecem conectados revelam o quanto
a internet interessa a diferentes faixas etárias.

As  formas verbais “posso” e “ pode”, no diálogo expresso nos
balões,

01) pertencem a diferentes formas nominais, respectivamente:
possuir e poder.

02) estão no mesmo tempo verbal, embora em vozes
diferentes.

03) possuem o mesmo pronome pessoal indicador de agente
da ação: eu.

04) indicam ações reveladoras de possibilidade real em
tempo mediato.

05) apresentam-se em diferentes tempos verbais: “posso”
expressa um desejo em tempo real, enquanto “pode”
expressa ordem.

Em relação ao uso das vírgulas dos balões, está correto o que
se afirma em

01) Nos dois primeiros balões, as vírgulas separam
circunstâncias deslocadas.

02) No primeiro balão, usou-se a vírgula após um vocativo;
no segundo, para separar orações coordenadas
independentes.

03) No primeiro balão, a vírgula separa um aposto explicativo;
no segundo, uma oração subordinada.

04) Nos dois balões, a vírgula poderia ser substituída por
ponto e vírgula, sem prejuízo da mensagem.

05) Somente no primeiro balão, a vírgula poderia ser
dispensada sem prejuízo de ordem gramatical; no
segundo, o seu uso é obrigatório, pois separa orações
coordenadas.

Questões 9 e 10

        Tecnologia do agora

Estou ficando cansado
Da tal tecnologia

Só se fala por e-mail
Mensagem curta e fria

5 Twitter e Facebook

Antes que eu caduque
Vou dizer tudo em poesia.

Não é mais como era antes
É tudo abreviado

10 Você” só tem duas letras
O “O” e o “E” foi riscado
Para declarar o amor

Basta botar uma flor
E um coração desenhado.

15 Arroba agora não pesa
É parte de um endereço

Ponto final nem se usa
Ou vai até no começo
Agora é .com

20 Se o saite é muito bom
Ele vale um alto preço.

                          [...]

Tenho saudade das cartas
Escritas com a própria mão
Mandava no mês de Junho

25 Só chegava no Verão
Mas matava a saudade
Era texto de verdade

Nas linhas do coração.

 Agora, escrevo e envio
30 Chegando na mesma hora

Mas quando vou prosear

A pessoa foi embora
Abriu outro aplicativo
O mundo ficou cativo

35 Da tecnologia do agora.

Felizmente, pra orar
Não precisa de internet
Deus escuta todo mundo

Se quiser, faça esse teste
40 Dois-pontos são dois joelhos

Seus lábios são aparelhos

Deixe que Deus interprete.

DUARTE, Milton. Tecnologia do agora. Cordel moderno . Disponível
em: <http://www.recantodasletras.com.br/poesias/3186743>. Acesso
em: 3 mar 2016.

Conhecimentos Básicos

TEXTO:
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Questão 10

Questão 9

Sobre a mensagem do poema-cordel “Tecnologia do agora”, está correto o que se afirma em

01) O texto é uma homenagem à internet e a seus recursos pela rapidez com que ela atende aos desejos de seus internautas.
02) As comunicações da atualidade, para o autor, são bem melhores que as do passado devido à rapidez com que as pessoas

se comunicam.
03) Os meios tradicionais de comunicação são mais eficientes que os atuais, porque não só partem do coração, mas também

preenchem as necessidades de afeto.
04) A língua portuguesa, por causa da internet, foi enriquecida e facilitou a comunicação, e, por isso, ler e escrever

tornaram-se um hábito saudável.
05) Os contatos feitos pela internet trazem proximidade entre os indivíduos e a possiblidade de conversas duradouras.

         “ Agora, escrevo e envio
Chegando na mesma hora
Mas quando vou prosear
A pessoa foi embora
Abriu outro aplicativo
O mundo ficou cativo
Da tecnologia do agora”  (v. 29- 35)

Analisando-se os aspectos da língua nos versos destacados do poema, pode-se afirmar:

01) “Agora” e “embora” pertencem à mesma classe gramatical.

02) A forma nominal “Chegando”, no contexto, sugere um fato imediato.

03) A forma verbal “Abriu” apresenta-se com o mesmo agente da ação expressa por “ficou”.

04) A palavra “aplicativo” é uma paroxítona, assim como é “prosear”.

05) O vocábulo “outro” é um pronome que indica posse.

*  *  *

Conhecimentos Básicos
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Conhecimentos Contemporâneos/Legislação
 Questões de 11 a 20

Questão 11

Marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.

Nas terras indígenas, a exploração e o aproveitamento dos
recursos naturais só podem ser realizados com a autorização
do Estado brasileiro. Porém esses territórios são alvos de
atividades ilegais.

São atividades ilegais:

(  ) A construção das Usinas Hidrelétricas de Belo Monte e
Santo Antônio.

(  ) A prática da pecuária extensiva, voltada para a produção
de carne.

(  ) Os esquemas de atividades garimpeiras que movimentam
milhões de reais.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a

01) V F V
02) F F V
03) V V F
04) F V F
05) F V V

Questão 12

“O ser que entrega o outro nunca foi bem visto no convívio
social”.

As investigações da operação Lava Jato colocaram a figura do
delator no centro das atenções, ao fazer uso da delação
premiada, isso porque

01) a redução da pena do delator inclui apenas a identificação
de coautores.

02) a recompensa da colaboração premiada se faz através
de valor monetário.

03) os delatores são indivíduos que também praticaram
crimes ligados à mesma operação.

04) a delação premiada ainda é uma novidade no país, apesar
de a legislação já ter sido regulamentada desde o século
passado.

05) essa técnica de investigação é considerada um
instrumento ineficaz no combate ao crime de corrupção.

Questão 13

O aquecimento global está esquentando a Terra e a
temperatura tende a subir ainda mais, nos próximos anos.

Sobre as consequências do aquecimento global, já verificadas
no planeta, é correto afirmar:

01) A elevação do nível do mar tem submergido vastas áreas
territoriais da América do Norte.

02) Imensos depósitos de gás metano, que se encontravam
embaixo do Oceano Ártico, têm sido liberados.

03) A erosão e o alagamento de áreas de terra firme têm
obrigado populações a se deslocarem para outras
regiões.

04) O grande afluxo de água doce nos oceanos tem gerando
desequilíbrios na salinidade e a extição da fauna e da flora
marinhas.

05) O fenômeno do derretimento das calotas polares se
observa, também, nas geleiras, em cadeias montanhosas,
como o Himalaia, os Alpes e os Andes.

Questão 14

A fonte de energia renovável que mais cresceu na participação
da matriz energética brasileira, em 2015, foi a

01) solar.
02) eólica.
03) nuclear.
04) geotérmica.
05) termoelétrica.

Questão 15

Hoje, no Brasil, existem cerca de 45 milhões de pessoas com
algum tipo de deficiência. A lei sancionada pelo Governo
Federal, em julho de 2015, traz regras e orientações para a
promoção dos direitos e liberdades dos deficientes, com o
objetivo de garantir a esses indivíduos inclusão social e
cidadania.

O trecho que foi vetado pela Presidente, na época de sua
sanção, e que gerou críticas diz respeito

01) ao impedimento do ingresso de pessoas com deficiência
em planos privados de saúde.

02) à existência de cotas reservadas pelas empresas de
exploração de serviços de táxi para condutores com
deficiência.

03) à proibição da cobrança de valores adicionais em
matrículas e mensalidades de instituições de ensino
privado a alunos com deficiêcia.

04) à obrigatoriedade da empresa com menos de 100
funcionários de possuir, no seu quadro funcional, pelo
menos, um indivíduo com deficiência.

05) à possibilidade de um trabalhador com deficiência recorrer
ao FGTS quando receber prescrição de prótese para
promover sua acessibilidade.

Conhecimentos Básicos

Questão 16
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Questão 17

Com base no Estatuto do Servidor Público de I lhéus — Lei
no 3.760, de dezembro de 2015 —, os cargos públicos são

01) um conjunto de atribuições e responsabilidades atribuidas
a um servidor, criado por meio de decreto, com
denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres
municipais.

02) políticas públicas acessíveis a todos os brasileiros,
criadas por lei em número certo, sem denominação
própria e vencimentos pagos pelos cofres municipais.

03) funções acessíveis a todos os brasileiros, criadas por
portaria em número incerto, com denominação própria e
vencimentos pagos pelos cofres municipais.

04) incumbências acessíveis a todos os brasileiros, criadas
por lei em número certo, com denominação própria e
vencimentos pagos pelos cofres municipais.

05) um conjunto de atribuições e responsabilidades atribuidas
a um servidor, criado por meio de resolução, com
denominação imprópria e vencimentos pagos pelos
cofres municipais.

Questão 18

De acordo com Estatuto do Servidor Público de I lhéus — Lei
no 3760/15 — é correto afirmar:

01) Ao servidor ocupante de cargo em comissão e que seja
integrante do quadro de provimento efetivo, só serão
concedidas licenças para tratamento de saúde e à
gestante, à adotante, além dos casos de paternidade.

02) A licença, por motivo de doença em pessoas da família
do servidor, somente será deferida pela autoridade
superior se a assistência direta do servidor for
indispensável e puder ser prestada simultaneamente com
o exercício do cargo.

03) É defeso ao servidor público atuar como procurador ou
intermediário junto a repartições públicas, salvo quando
se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais
de parentes até segundo grau e de cônjuge ou
companheiro.

04) As penalidades de advertência e de suspensão terão seus
registros suspensos após o decurso de três e cinco anos
de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor houver,
nesse período, praticado nova infração disciplinar.

Questão 19

A respeito da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, é correto
afirmar:

01) O processo legislativo municipal compreende a
elaboração de emendas à Lei Orgânica Municipal, leis
complementares, leis ordinárias, leis delegadas,
resoluções, decretos legislativos e medidas provisórias.

02) A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante
proposta do Prefeito Municipal ou de dois terços, no
mínimo, dos membros da Câmara Municipal.

03) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito,
ou vacância do cargo, assumirá a administração municipal
o Presidente da Assembleia Legislativa.

04) O Prefeito Municipal é obrigado a realizar consultas
populares para decidir sobre assuntos de interesse
específico do município, de bairro ou de distrito, cujas
medidas deverão ser tomadas diretamente pela
administração municipal.

05) A Procuradoria Geral do Município tem por chefe o
Procurador Geral do Município, nomeado pelo Presidente
da Câmara Municipal dentre integrantes de carreira de
Procurador Municipal ou por advogado de notável saber
jurídico e reputação ilibada.

Questão 20

Sobre a Lei Orgânica do Município de Ilhéus, é correto afirmar:

01) As sessões da Câmara Municipal de I lhéus serão
públicas, salvo deliberação em contrário, de um terço dos
vereadores, adotada em razão de motivo relevante.

02) Os vereadores serão obrigados a testemunhar sobre
informações recebidas ou prestadas em razão do
exercício do mandato, bem como sobre as pessoas que
lhes confiaram ou deles receberam informações.

03) É defeso aos vereadores, desde a expedição do diploma,
ser titular de mais de um cargo ou mandato público
eletivo.

04) Compete ao Presidente da Câmara, dentre outras
atribuições, solicitar, por decisão da maioria simples da
Câmara, a intervenção no município nos casos admitidos
pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual.

05) As atividades da Câmara serão realizadas por meio da
Secretaria e da Consultoria Jurídica, órgão auxiliares, que
terão seu funcionamento e organização disciplinada por
resolução.

Fonte de ilustração

Questão 16
GALMARDO. Batente. Disponivel em:< http://www.gestão escolar. dia
dia. pr. gov.br>. Acesso em: 15 fev.2016. Adaptado.

Conhecimentos Básicos

*  *  *

05) A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo,
somente quando eivados de irregularidades sanáveis.

Apresenta uma crítica, reproduzida na tirinha,  direcionada aos
impactos da tecnologia na vida das pessoas a alternativa

01) A alienação dos usuários, gerada pela praticidade dos
aparelhos tecnológicos com grande capacidade de

armazenamento.

02) A incapacidade de armazenamento por parte dos usuários
das novas tecnologias, face ao excesso de informações.

03) A elevada massificação das informações em tempo real,
reduzindo o interesse pelo conhecimento.

04) A facilidade de aquisição de aparelhos tecnológicos que

dispõem de muitas funções e memórias.

05) O aumento da interatividade, possibilitada pelo acesso
irrestrito às novas tecnologias de comunicação.
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Prova de Conhecimentos Específicos

Questões de 21 a 40
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

Questão 21

Conhecimentos Específicos

Sobre sistema de abastecimento de água, é correto afirmar:

01) A fluoretação compreende a etapa de remoção de
micro-organismos patogênicos.

02) A adutora de água bruta transporta a água da estação de
tratamento para o sistema de distribuição.

03) O sistema de distribuição é composto por dois conjuntos
de unidades: reservatórios e rede de distribuição.

04) O tratamento de água compreende a aplicação de
processos biológicos e químicos, tal como a
sedimentação, a fim de tornar a água potável.

05) A captação compreende a etapa em que a água bruta é
captada dos mananciais superficiais. A captação dos
mananciais subterrâneos é inviável frente aos custos
elevados e às dificuldades técnicas.

Questão 22

Questão 23

As águas superficiais não tratadas encaminhadas para as
estações de tratamento de águas, normalmente, apresentam
elevada turbidez causada por minúsculas partículas de argila
e silte.

A alternativa que se refere à operação na qual é realizada a
desestabilização dos coloides presentes na água, permitindo
que eles possam ser aglutinados, formando flocos, passíveis
de ser posteriormente separados, é

01) sedimentação.

02) coagulação.

03) coloidização.

04) floculação.

05) filtração.

São algumas vantagens de sistemas de esgotos sanitários.

 • Não ocorrência de extravasão dos esgotos nos períodos
de chuva intensa, reduzindo-se a possibilidade da
poluição dos corpos d’água.

 • Menores dimensões das canalizações de coleta e
afastamento das águas residuárias.

 • Redução dos custos e prazos de construção.
 • Melhoria das condições de tratamento dos esgotos

sanitários.

Essas vantagens advêm da adoção do sistema

01) coletivo.
02) unitário.
03) individual.
04) combinado.
05) separador absoluto.

Questão 24

No Brasil, os sistemas denominados convencionais são a
solução de esgotamento sanitário mais frequentemente usado
para o atendimento de um município.

Questão 25

O tratamento de esgotos sanitários se refere à remoção dos
principais poluentes presentes nas águas residuárias. Para
os esgotos domésticos, por exemplo, espera-se que o
tratamento seja capaz de remover matéria orgânica, sólidos
em suspensão e organismos patogênicos e, em alguns casos,
nutrientes.

Sobre os níveis de tratamento de esgoto, é correto afirmar:

01) Os tipos de tratamentos predominantes no nível
secundário são o físico e o químico.

02) A matéria orgânica sedimentável é removida por meio do
tratamento preliminar.

03) No tratamento preliminar, a eficiência de remoção dos
organismos patogênicos é de 30-60%.

04) Os sólidos não sedimentáveis e a matéria orgânica não
sedimentável são removidos no nível de tratamento
secundário.

05) Geralmente, os esgotos tratados no nível secundário de
tratamento já atendem aos padrões de lançamento em
corpos hídricos, os quais estão previstos na legislação
aplicável.

Questão 26

Uma das consequências da poluição da água é o crescimento
excessivo das plantas aquáticas, tanto planctônicas quanto
aderidas, em níveis tais que sejam considerados causadores
de interferências com os usos desejáveis do corpo d’água.

Esse processo é conhecido como

01) eutrofização, em função do nível excessivo de nutrientes
no corpo d’água, principalmente nitrogênio e fósforo.

02) bioacumulação, em função do nível excessivo de
nutrientes no corpo d’água, principalmente fósforo.

03) oligotrofização, em função dos excessos de potássio e
fósforo presentes no corpo d’água.

Sobre as partes constitutivas do sistema convencional, é
correto afirmar:

01) Os Poços de Visita (PV) têm por finalidade permitir a
inspeção e limpeza da rede. Podem ser adotados nos
trechos iniciais da rede, nas mudanças (direção,
declividade, diâmetro ou material), nas junções e em
trechos longos.

02) Os interceptores correm nos fundos de vale, margeando
cursos d’águas ou canais. Em função das menores
vazões transportadas, os diâmetros são usualmente
menores que os dos coletores-tronco.

03) Os coletores-tronco recebem os esgotos das residências
e demais edificações, transportando-os para as estações
de tratamento de esgoto.

04) Os emissários são similares aos interceptores e recebem
contribuições de esgoto ao longo do percurso,
transportando-o até as estações elevatórias.

05) As linhas de recalques são os ramais domiciliares que
transportam os esgotos para a rede pública de coleta.
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04) magnificação trófica, devido aos excessos de cálcio e
potássio presentes na água.

05) mesotrofização, devido aos excessos de cálcio e
nitrogênio presentes na água.

Questão 27

Uma das maiores discussões ambientais atuais é o
aquecimento global, o qual pode implicar efeitos devastadores
para Terra, segundo cientistas.

São exemplos dos principais gases de efeito estufa

01) CO e N2O.
02) CO2, CH4 e N2O.
03) SO2, CO2 e CH4.
04) SO2, NO2 e H2SO4.
05) CO, CO2, SO2 e CH4.

Questão 28

Os resíduos sólidos dispostos inadequadamente sobre o solo
são uma de suas principais fontes de poluição.

Uma forma de destinação final inadequada dos resíduos
sólidos é

01) Incineração.
02) Aterro de inertes.
03) Aterros sanitários.
04) Coprocessamento.
05) Vazadouros a céu aberto.

Questão 30

Questão 29

Compreende um processo de tratamento dos resíduos
orgânicos, por meio da decomposição e estabilização biológica
dos substratos orgânicos sob condições que favorecem o
desenvolvimento de temperaturas termofílicas que resultam da
produção biológica de calor.

Esse processo é denominado de

01) coprocessamento.
02) fitorremediação.
03) biorremediação.
04) compostagem.
05) incineração.

Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade, compreende o
conceito de

01) Agenda 21.
02) Educação Ambiental.
03) Comunicação Ambiental.
04) Sensibilização Ambiental
05) Desenvolvimento Sustentável.

Questão 31

De acordo com a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, é
correto afirmar:

01) Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que
sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

02) A responsabilidade das pessoas jurídicas exclui a das
pessoas físicas sempre que o poder econômico facilitar
o ressarcimento dos prejuízos causados à qualidade do
meio ambiente.

03) Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes
previstos nesta Lei, incidirá nas penas a estes cominadas,
na medida da sua gravidade, bem como o diretor, o
administrador, o membro de conselho, e de órgão técnico.
Não estão incluídos os auditores, consultores ambientais
e demais partes interessadas, que, sabendo da conduta
criminosa de outrem, deixou de impedir a sua prática por
não possuir meios e recursos para isso.

04) As pessoas jurídicas serão responsabilizadas
administrativa e penalmente conforme o disposto na Lei,
nos casos em que a infração seja cometida por decisão
de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão
colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.

05) As pessoas jurídicas são responsabilizadas criminalmente,
ao passo que as pessoas físicas, civilmente.

Questão 32

De acordo com a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, no
que se refere à aplicação da pena, é correto afirmar:

01) As penas restritivas de direitos são autônomas e não
substituem as privativas de liberdade quando se tratar de
crime culposo.

02) Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade
competente deverá observar a situação econômica do
infrator no caso de multa, devendo o valor desta
corresponder a, no mínimo, 1/3 do patrimônio do infrator,
além do ressarcimento dos prejuízos causados à
qualidade do meio ambiente.

03) As penas de interdição temporária de direito são a
proibição de o condenado contratar com o Poder Público,
de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros
benefícios, bem como de participar de licitações, pelo
prazo de cinco anos, no caso de crimes dolosos, e de
três anos, no de crimes culposos.

04) Na Lei de Crimes Ambientais, o arrependimento do
infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano,
não é considerado uma circunstância para atenuação da
pena. Quanto a isso, são exemplos: o baixo grau de
instrução ou escolaridade do agente infrator e a
colaboração com os agentes encarregados da vigilância
e do controle ambiental.

05) Um exemplo de pena privativa de liberdade é o de
recolhimento domiciliar, que se baseia na autodisciplina
e senso de responsabilidade do condenado, que deverá,
sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer
atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e
horários de folga em residência ou em qualquer local
destinado à sua moradia habitual, conforme estabelecido
na sentença condenatória.

Questão 33

No que se refere aos “Crimes contra o Ordenamento Urbano
e o Patrimônio Cultural” e “Dos Crimes contra a Administração
Ambiental”, conforme a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, é correto afirmar:

Conhecimentos Específicos
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01) Aplica-se a pena de multa quando houver alteração do
aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente
protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em
razão de seu valor ecológico, artístico e religioso, sem
autorização da autoridade competente ou em desacordo
com a concedida.

02) Destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente
protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, a
pena é detenção de dois a quatro anos. Se o crime for
culposo, a pena é de reclusão de cinco anos.

03) O ato de pichar, grafitar artisticamente ou, por outro meio,
conspurcar edificação ou monumento urbano implica
pena de detenção de um a três anos e multa.

04) Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público
no trato de questões ambientais tem como pena a
detenção de um a três anos e multa.

05) Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa
em procedimentos de licenciamento ambiental  constitui
pena de multa e exoneração do serviço público.

Questão 34

Questão 35

No que se refere ao Capítulo VI — Da Infração Administrativa,
da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, é correto afirmar:

01) São exemplos de punição para sanções administrativas:
advertência, multa simples, demolição de obra, embargo
de atividade, retenção, reclusão e detenção.

02) A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração
ambiental é obrigada a promover a sua apuração
imediata, mediante processo administrativo próprio, sob
pena de corresponsabilidade.

03) São autoridades competentes para lavrar auto de infração
ambiental e instaurar processo administrativo os
funcionários de órgãos ambientais federais e estaduais,
designados para as atividades de fiscalização.

04) Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais
infrações, ser-lhe-á aplicada a sanção mais restritiva que
houver, uma vez que a Lei de Crimes Ambientais veta a
aplicação de sanções de forma cumulativa.

05) Considera-se infração administrativa ambiental toda ação
ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo,
promoção, proteção e recuperação do meio ambiente,
bem como impliquem prejuízos para a população, cujas
sanções administrativas deverão prever a indenização
para as pessoas afetadas.

A Seção III — Da Poluição e outros Crimes Ambientais, da
Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, possui o seguinte artigo:

“Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar,
comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter
em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa
ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em
desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos
seus regulamentos”:

Considerando-se essa informação, é correto afirmar:

01) Caso o crime seja considerado culposo, será aplicada
apenas multa.

02) Se houver manipulação criminosa de produto ou a
substância nuclear ou radioativa, a pena mínima é de oito
anos de detenção e multa.

03) A pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa está
prevista para quem manipula, acondiciona, armazena,
coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final
a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida
em lei ou regulamento. 

04) A pena de um a três anos de detenção está prevista para
quem abandona produtos ou substâncias não nocivas ao
meio ambiente ou os utiliza em desacordo com as normas
ambientais.

05) Nos crimes culposos previstos na Seção III — Da Poluição
e outros Crimes Ambientais, as penas serão aumentadas
de um sexto a um terço, se resultar em dano irreversível
à flora ou ao meio ambiente em geral e até o triplo se
resultar em morte ou lesão corporal de natureza grave em
outrem.

Questão 36

De acordo com a Lei no 3510, de 13 de dezembro de 2010,
que institui o Código Ambiental do Município de Ilhéus, é correto
afirmar:

01) A proteção de áreas ameaçadas de degradação é um dos
objetivos da referida Lei.

02) O desenvolvimento sustentável como norteador da política
socioeconômica e cultural do Município é um dos

objetivos do Código Ambiental de Ilhéus.

03) A promoção do desenvolvimento integral do ser humano
é um de seus princípios, ao passo que a racionalização
do uso dos recursos ambientais naturais, ou não, é um

dos seus objetivos do Código Ambiental.

04) A garantia da prestação de informações relativas ao meio
ambiente é um dos objetivos do Código Ambiental de
Ilhéus, igualmente à conservação da biodiversidade

necessária à evolução dos sistemas imprescindíveis à
vida em todas as suas formas.

05) Preservar e conservar as áreas protegidas no Município
é um dos objetivos, ao passo que a garantia do acesso

da comunidade à educação e à informação ambiental
sistemática, inclusive para assegurar sua participação no
processo de tomada de decisões, devendo ser capacitada

para o fortalecimento de consciência crítica e inovadora,
voltada para a utilização sustentável dos recursos
ambientais, é um dos princípios previstos na Lei.

Questão 37

De acordo com a Lei no 3510, de 13 de dezembro de 2010,
que institui o Código Ambiental do Município de Ilhéus, “Meio
Ambiente” é conceituado como

01) interação de elementos naturais e criados, socioeconômicos
e culturais, que permite, abriga e rege a vida em todas
as suas formas.

02) conjunto de fatores naturais e artificiais necessários para
a existência e manutenção da vida, tais como água, ar,
solo, alimento.

03) conjunto da fauna e flora que estão em constante
interação e interdependência, que serve de fonte de
recursos naturais para a existência e manutenção da vida
humana.

Conhecimentos Específicos
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Questão 38

Avalie as seguintes atribuições:

 • Propor diretrizes, normas, critérios e padrões relativos ao
uso, controle e manutenção da qualidade do meio
ambiente.

 • Sugerir normas e diretrizes para o licenciamento
ambiental.

 • Deliberar sobre as licenças de competência municipal
para localização de empreendimentos e atividades de
grande e excepcional porte, e daqueles potencialmente
causadores de significativa degradação ambiental,
conforme definido em regulamento.

De acordo com a Lei no 3510, de 13 de dezembro de 2010,
que institui o Código Ambiental do Município de Ilhéus, as
atribuições listadas são

01) da PMI, órgão superior do SISUMA.
02) da SEMA, órgão executor do SISUMA.
03) do INEMA, órgão executor do SISUMA.
04) do CEPRAM, órgão superior do SISUMA.
05) do CONDEMA, órgão superior do SISUMA.

04) conjunto integrado de fatores físicos e bióticos que
caracterizam um determinado lugar, estendendo-se por
um determinado espaço de dimensões variáveis. É uma
totalidade integrada, sistêmica e aberta, que envolve
fatores abióticos e bióticos, com respeito a sua
composição, estrutura e função.

05) conjunto dos recursos ambientais, tais como ar, a
atmosfera, o clima, o solo e o subsolo; os rios, as águas
interiores e costeiras, superficiais e subterrâneas, os
estuários, o mar territorial; a paisagem, a fauna, a flora;
o patrimônio histórico-cultural e outros fatores
condicionantes da salubridade física e psicossocial da
população.

Questão 39

O zoneamento ecológico e econômico consiste na definição
de áreas do território do Município, de modo a regular
atividades, bem como definir ações para a proteção e melhoria
da qualidade do ambiente, considerando as características ou
atributos das áreas. Propor diretrizes, normas, critérios e
padrões relativos ao uso, controle e manutenção da qualidade
do meio ambiente.

Quanto a essa informação, o Código Municipal de Ilhéus definiu
algumas zonas ambientais do município, dentre elas

I. áreas sob regulamento das diversas categorias de
manejo.

II. áreas protegidas por instrumentos legais diversos devido
à existência de remanescentes de mata atlântica e
ambientes associados e de suscetibilidade do meio a
riscos relevantes.

III. demais áreas do Município submetidas a normas
próprias de controle e monitoramento ambiental, em
função de suas características peculiares.

De acordo com a Lei no 3510, de 13 de dezembro de 2010,
é correto afirmar que as zonas ambientais supracitadas são,
respectivamente,

01) I: Zonas de Proteção Paisagística – ZPP. II: Zonas de
Proteção Ambiental – ZPA. III: Zonas de Controle
Especial – ZCE.

02) I: Zonas de Proteção Ambiental – ZPA. II: Zonas de
Controle Especial – ZCE. III: Zonas de Unidades de
Conservação – ZUC.

03) I: Zonas de Controle Especial – ZCE. II: Zonas de
Proteção Ambiental – ZPA. III: Zonas de Unidades de
Conservação – ZUC.

04) I: Zonas de Unidades de Conservação – ZUC. II: Zonas
de Proteção Ambiental – ZPA. III: Zonas de Controle
Especial – ZCE.

05) I: Zonas de Unidades de Conservação – ZUC. II: Zonas
de Proteção Paisagística – ZPP. III: Zonas de Proteção
Ambiental – ZPA.

Questão 40

No que se refere a controle, monitoramento e fiscalização
ambiental, segundo o Código Municipal de Ilhéus, é correto
afirmar:

01) A fiscalização ambiental deve sempre ocorrer com apoio
de força policial, a fim de garantir a segurança dos fiscais
ambientais.

02) O programa de automonitoramento será de
responsabilidade financeira dos empreendedores,
devendo ao órgão executor da Política Municipal
estabelecer os critérios, processos, técnicas e
tecnologias mínimas necessárias para o controle
ambiental.

03) No exercício do controle preventivo das situações que
alterem ou possam alterar as condições ambientais, cabe
à fiscalização, por exemplo, efetuar vistorias em geral,
bem como analisar, avaliar e pronunciar-se sobre o
desempenho das atividades, processos e equipamentos.

04) O setor fiscalização ambiental deve emitir documento
contendo as diretrizes para fiscalização do
empreendimento, que integrará o processo de
licenciamento ambiental, a fim de tornar as futuras ações
de fiscalização mais eficientes e nortear as definições dos
condicionantes de licença.

05) Cabe ao setor fiscalização ambiental realizar o
diagnóstico ambiental da área de influência do
empreendimento a ser instalado no município, com
completa descrição e análise dos recursos ambientais
e suas interações, tais como existem, de modo a
caracterizar a situação ambiental da região, antes da
implantação do empreendimento.

*  *  *  *  *  *
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