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A B C

A 

D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.formosodoaraguaia2017@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO 

A 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

D

C 

A

 

B 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

FISCAL DO MEIO AMBIENTE 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

Exemplo: 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

 

 

 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 09. 

 

 

As questões de 1 a 5 referem-se ao texto abaixo. Leia-o com atenção. 

 

DINHEIRO NO BOLSO DO POBRE 
 

Num novo milagre econômico, as pessoas mais pobres estão consumindo mais e o fosso social 
ficou menor. 

 

  Há um pensamento convencional a respeito da distribuição de renda no Brasil. Não importa o 

que aconteça, o que se diz é que os ricos sempre sugam tudo dos pobres, deixando-lhes apenas o 

farelo do bolo. 'O principal problema do Brasil é a injustiça social', repetem quase todos os relatórios 

sobre a economia do país, principalmente os que são redigidos à distância, nos escritórios da ONU ou 

do Banco Mundial. Os acadêmicos falam em 20 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da 

pobreza, uma massa faminta que apenas sobrevive. Os números variam segundo o mau humor do 

analista, mas todos concordam que os ricos estão ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez 

mais pobres. Pois bem: isso não é verdade. Ou pelo menos não é mais verdade. O Brasil continua com 

um dos piores perfis de distribuição de renda do mundo, mas existe uma coisa que os números 

pessimistas não detectaram. Depois da fase em que o fosso social se ampliou, sobretudo na última 

década e meia, há uma transformação ocorrendo - no sentido oposto. 

  Os ricos estão ficando no mesmo lugar. E os pobres estão melhorando. Essa transformação 

é dramática e quem quiser percebê-la visualmente pode pegar o carro e dar uma volta pelos bairros 

periféricos das grandes cidades. É o endereço dos pobres. 

  Neles moram o operário, a empregada doméstica, o garçom. O que se descobrirá nesse passeio 

é que a vida dessa gente está mudando muito rápido. Os pobres empunharam a pá de pedreiro e 

estão reformando suas casinhas. Grandes redes de supermercado migraram para essas regiões, 

instalando lojas que, entre outras coisas, vendem produtos importados. As redes de fast food, que 

pescavam a clientela apenas na classe média, estão chegando. Apareceram locadoras de vídeo, casas 

que vendem eletrodomésticos, até shoppings. Um jardim de antenas parabólicas floresce em bairros 

modestos. Os publicitários já tratam essa turma de 'consumidores emergentes'. 

 

             Antenor Nascimento 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

01) Em todas alternativas a palavra destacada está 

corretamente interpretada, de acordo com o seu 

sentido no texto, EXCETO em: 
 

A) “...principalmente os que são redigidos a distância, 

nos escritórios da ONU ou do Banco Mundial.” (= 

ESCRITOS) 

B) “O Brasil continua com um dos piores perfis de 

distribuição de renda do mundo...” (= PADRÕES) 

C) “...mas existe uma coisa que os números pessimistas 

não detectaram...” (= REVELARAM) 

D) “Depois da fase em que o fosso social se ampliou...” 

(= TRABALHO) 

 

02) Todas as afirmativas seguintes expressam ideias do 

texto, EXCETO: 
 

A) Há uma transformação ocorrendo, os pobres estão 

melhorando de vida e os ricos permanecem no 

mesmo lugar. 

B) O comércio vem crescendo na periferia das grandes 

cidades porque os consumidores que lá residem têm 

mais renda para gastar. 

C) Ainda há uma grande quantidade de pessoas, no 

Brasil, vivendo abaixo da linha da pobreza. 

D) O Brasil já subiu alguns pontos em relação ao índice 

de distribuição de renda no mundo, de acordo com 

os acadêmicos. 

 

03) Todas as palavras destacadas foram usadas em 

sentido figurado, EXCETO: 
 

A) “... é que os ricos sugam sempre tudo dos pobres...”. 

B) “Grandes redes de supermercado migraram para 

essas regiões...”. 

C) “As redes de fast food, que pescavam a clientela 

apenas na classe média...”. 

D) “Um jardim de antenas parabólicas floresce em 

bairros modestos.” 

 

04) Os termos aos quais se referem ás palavras 

destacadas nos seguintes trechos estão corretas, 

EXCETO: 
 

A) “...sempre sugam tudo dos pobres, deixando-lhes 

apenas o farelo do bolo. (AOS POBRES) 

B) “...repetem quase todos os relatórios sobre a 

economia do país, principalmente os que são 

redigidos a distância...” (ECONOMIA DO PAÍS) 

C) “Neles moram o operário, a empregada doméstica...” 

(BAIRROS PERIFÉRICOS) 

D) “Os publicitários já tratam essa turma de  

'consumidores emergentes' ”. (OS POBRES) 

05) A sílaba tônica das palavras abaixo foi destacada 

corretamente, EXCETO em: 

 

A) verdade, injustiça. 

B) empunharam, perfis. 

C) locadoras, quiser. 

D) pensamento, convencional. 

 

06)  Leia o fragmento abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa que completa CORRETAMENTE as 

lacunas, na ordem em que aparecem:  

  

 

“Do lado de fora somos bastante diferentes no que se 

refere _______ cor da pele e dos cabelos, ______ 

estrutura física, ______ altura. Internamente, porém, 

parecemos verdadeiros gêmeos.” 

 

 

A) a – a – a 

B) à – a – à  

C) a – à – a 

D) à – à – à 

 

07)  Em todas as frases abaixo a concordância se fez 

corretamente, EXCETO em: 

 

A) Quem de nós entregará o prêmio ao vencedor da 

corrida? 

B) A multidão aplaudiu de pé o regente da orquestra 

sinfônica. 

C) Mais de um nadador representou o Brasil nos jogos 

olímpicos. 

D) No prédio de um amigo há uma placa: “Precisam-se 

de faxineiros”. 

 

08)  Assinale a alternativa INCORRETA, de acordo com a 

norma culta: 

 

A) É provável que este empreendimento não vale tanta 

luta. 

B) Eu aceitarei o acordo, se você o propuser. 

C) Você assinará o documento, caso nós o corrijamos? 

D) Os atletas não querem que nós saibamos o que 

aconteceu lá. 
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09)  “As perspectivas da economia brasileira não são 

boas para este ano.” 

 

   Os vocábulos grifados na frase acima têm a divisão 

silábica CORRETA na alternativa: 

       

A) pers-pe-cti-va;  eco-no-mia;  bra-si-le-i-ra. 

B) per-spe-cti-va;  e-co-no-mia;  bra-si-lei-ra. 

C) pers-pec-ti-va;  e-co-no-mi-a; bra-si-lei-ra. 

D) pers-pe-cti-va;  eco-no-mi-a;  bra-si-le-i-ra. 

 

10)  A alternativa INCORRETA quanto ao emprego das 

formas verbais está na opção: 

 

A) Se o policial detiver o rapaz, tudo se resolverá. 

B) Minha querida, estava mesmo precisando falar 

consigo. 

C) Se o ser humano for menos egoísta, haverá menos 

miséria. 

D) Talvez sua bagagem de mão caiba no compartimento 

do avião e você possa viajar tranquila. 

 

11) Assinale a alternativa em que NÃO há erro de 

ortografia: 

 

A) Beneficiente 

B) Reinvindicação 

C) Multidão 

D) Indentidade 

 

12) O número de fonemas está correto de acordo com a 

palavra, EXCETO em: 

 

A) Milho – 4 fonemas. 

B) Saudade – 7 fonemas. 

C) Hóspede – 6 fonemas.  

D) Canto – 5 fonemas.  

 

13)  Assinale a única alternativa que apresenta uma 

frase com regência verbal em conformidade com o 

padrão culto da língua:  

 

A) Os fãs de Elton John já compraram os ingressos para 

assistir o show no Mineirão. 

B) O desempenho do artista no palco agradou a todos 

os espectadores. 

C) O filho sempre obedecia uma ordem recebida do pai. 

D) A vistoria do prédio visa segurança dos moradores. 

14) Assinale a alternativa que corresponde ao período de 

pontuação INCORRETA.   

 

A) Os espelhos são usados, para ver o rosto a arte, para 

ver a alma. 

B) A torcida incentivou os jogadores; esses, contudo, não 

conseguiram vencer. 

C) Fátima é ótima filha; Suzana, ao contrário, preocupa 

constantemente seus pais. 

D) Recebemos, via internet, de um conhecido que há 

muito não vemos, fotografias da Terra, tiradas de um 

satélite. 

 

15) As sentenças abaixo não apresentam desvios 

relativos à regência verbal vigente na língua culta 

EXCETO uma.  Assinale-a. 

 

A) Ensinei toda a matéria de regência aos alunos. 

B) O fato de você não ir à reunião implica outras 

consequências. 

C) Quando posso, assisto a boas peças de teatro. 

D) Informamos aos clientes sobre o desconto para 

pagamento a vista. 
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16) É um periférico que, quando conectado a 

um computador ou a uma rede de computadores, 

tem a função de dispositivo de 

saída, imprimindo textos, gráficos ou qualquer outro 

resultado de uma aplicação: 

 

A) Impressora 

B) Monitor 

C) Teclado 

D) Mouse Pad 

 

17) Para inserir um hiperlink no Microsoft Excel 

podemos utilizar uma combinação de teclas. A 

combinação de teclas que nos permite inserir o 

hiperlink é: 

 

A) Ctrl + N 

B) Ctrl + A5  

C) Ctrl + K  

D) Ctrl + L 

 

18) O que é um software? 

 

A) É um tipo de computador 

B) É uma caixa de som 

C) É a parte lógica do computador  

D) É um dispositivo que emite som 

 

19) No Internet Explorer, que funcionalidade permite 

aos usuários “guarda” seus endereços de internet 

preferidos? 

 

A) Favoritos 

B) Caixa de entrada 

C) Pop Up 

D) Ajuda 

 
 

 

 

20) É um termo da língua inglesa com significado 

referente à ação de enviar dados de um computador 

local para um computador ou servidor remoto, 

geralmente através da internet. 

 

A) Download 

B) Upload 

C) links 

D) Firefox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                            QUESTÕES DE 16 A 20 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Impress%C3%A3o
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21) Para monitoramento e medição do sistema de gestão 

ambiental a norma determina: 

 

A) Calibrar equipamentos de medição de processo 

B) Fazer manutenção preventiva anual dos 

equipamentos de monitoramento. 

C) Calibrar os equipamentos de monitoramento de 

aspectos ambientais. 

D) Identificar os equipamentos de medição com uma 

etiqueta apropriada. 

 

22) São circunstâncias que atenuam a pena nos crimes 

cometidos contra o meio ambiente, EXCETO: 

 

A) Arrependimento do infrator, manifestado pela 

espontânea reparação do dano, ou limitação 

significativa da degradação ambiental causada. 

B) Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente. 

C) Comunicação prévia pelo agente do perigo iminente 

de degradação ambiental. 

D) Ter o agente cometido a infração em épocas de seca 

ou inundações.  

 

23) A destinação dos resíduos sólidos tem sido uma das 
grandes preocupações das sociedades 
contemporâneas e um desafio para os gestores 
públicos. Com base no enunciado, podemos afirmar, 
EXCETO que: 

 

A) A classificação de resíduos sólidos envolve a 
identificação do processo ou a atividade que lhes deu 
origem, bem como de seus constituintes e 
características, e posteriormente, a comparação 
desses com listagens de resíduos e substâncias cujo 
impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. 

B) A compostagem pode ser definida como um processo 
de bioxidação anaeróbia, exotérmica de um 
substrato orgânico heterogêneo no estado sólido que 
é influenciado pela granulometria do material a ser 
compostado, temperatura, umidade, pH e relação 
carbono / nitrogênio. 

C) O plano de amostragem deve incluir: avaliação do 
local, forma de armazenamento, pontos de 
amostragem, tipos de amostradores, número de 
amostras a serem coletadas, seus volumes, seus tipos 
(simples ou compostos), número e tipo dos frascos 
de coleta, métodos de preservação e tempo de 
armazenamento, assim como os tipos de 
equipamentos de proteção a serem utilizados 
durante a coleta. 

D) Os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 
água são classificados como resíduos sólidos. 

24) Identifique nas alternativas abaixo as respostas que 

completam respectivamente, os campos do texto 

abaixo:  

 

Para os empreendimentos capazes de causar 

degradação ambiental, dependerão de prévio 

licenciamento, segundo os quais serão exigidos EIA, 

contendo os seguintes itens:  

 

1- ______ ambiental da área. 

2- ______ da ação proposta e suas alternativas. 

3- ______, analise e _____ dos impactos significativos, 

positivos ou negativos. 

 

A) Avaliação, identificação, previsão, controle. 

B) Descrição, diagnostico, previsão, mitigação. 

C) Diagnostico, descrição, identificação, previsão. 

D) Identificação, previsão, diagnóstico, descrição. 

 

25) Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª e marque a 

sequência correta: 

 

1ª COLUNA 

 

(1) Meio ambiente 

(2) Agente poluidor 

(3) Controle das fontes poluidoras 

(4) Fonte de poluição 

(5) Poluição ambiental 

 

2ª COLUNA 

 

(__) Alteração das qualidades físicas, químicas ou 

biológicas do meio ambiente que possam prejudicar a 

saúde ou bem-estar da população. 

(__) Pessoa física ou jurídica responsável por fonte de 

poluição. 

(__) Licença de instalação e funcionamento. 

(__) Atividade, sistema, processo, operação que possa 

produzir poluição. 

(__) O espaço onde se desenvolvem as atividades humanas 

e a vida dos animais e vegetais. 

  

A) 2, 5, 3, 1, 2 

B) 4, 3, 2, 5, 1 

C) 5, 2, 3, 4, 1 

D) 5, 4, 3, 2, 1 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) O tratamento de esgoto é realizado com o objetivo de 

acelerar o processo de purificação da água antes da 

sua destinação final. A etapa do tratamento 

responsável pela remoção de sólidos grosseiros e 

areia presentes no esgoto, através de processos 

mecânicos os físicos é chamada de: 

 

A) Preliminar. 

B) Primário. 

C) Secundário. 

D) Avançado. 

 

27) De acordo com a resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente - CONAMA nº 357 de 17 de março de 

2005, assinale a alternativa que apresenta uma 

destinação correspondente a classificação de água 

classe 3: 

 

A) Abastecimento para consumo humano, após 

tratamento simplificado. 

B) Esqui aquático. 

C) Dessedentação de animais. 

D) Proteção das comunidades aquáticas 

 

28) São características dos Estudos de Impactos 

Ambientais (EIA). EXCETO: 

 

A) Apresenta um diagnóstico ambiental da área de 

influência o projeto com a descrição e análise dos 

recursos ambientais e suas interações, tal como 

existem, de modo a caracterizar a situação ambiente 

local antes da implantação do projeto, considerando 

o meio físico, biológico e econômico.  

B) Contém as alternativas tecnológicas e de localização 

do projeto. 

C) É um documento apresentado de forma objetiva em 

linguagem acessível ao público leigo, ilustrado por 

várias técnicas e comunicação visual. 

D) Identifica e avalia sistematicamente os impactos 

ambientais gerados nas fases de implementação e 

operação da atividade. 

 

29) Assinale uma consequência dos impactos dos usos 

múltiplos das bacias hidrográficas, águas superficiais 

e subterrâneas no Brasil:  

 

A) Aumento da biodiversidade aquática. 

B) Aumento dos volumes aquáticos. 

C) Introdução de espécies críticas. 

D) Sedimentação de rios, lagos e represas. 

 

30) A Política Nacional do Meio Ambiente tem por 

objetivo a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando 

assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 

sócio-econômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana, 

atendidos os seguintes princípios, EXCETO: 

 

A) Planejamento e fiscalização do uso dos recursos 

ambientais. 

B) Proteção de áreas ameaçadas de degradação. 

C) Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e 

do ar. 

D) Uso indiscriminado dos recursos ambientais. 

 

31) Conforme a Lei Federal 9605/98, as penas restritivas 

de direito são, EXCETO: 

 

A) Interdição permanente de direitos. 

B) Prestação de serviços à comunidade. 

C) Recolhimento domiciliar. 

D) Suspensão parcial ou total de atividades. 

 

32) Segundo a Lei 9.605/98 que dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, matar, 

perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da 

fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a 

devida permissão, licença ou autorização da 

autoridade competente, ou em desacordo com a 

obtida, tem como pena, detenção de seis meses a um 

ano, e multa.  Incorre as mesmas penas quem, 

EXCETO: 

 

A) Impede a procriação da fauna, sem licença, 

autorização ou em desacordo com a obtida. 

B) Modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou 

criadouro natura. 

C) Vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, 

tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta 

ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa 

ou em rota migratória, bem como produtos e objetos 

dela oriundos, provenientes de criadouros não 

autorizados ou sem a devida permissão, licença ou 

autorização da autoridade competente. 

D) Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e 

répteis em bruto, sem a autorização da autoridade 

ambiental. 
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33) São instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente, EXCETO: 
 

A) A avaliação de impactos ambientais. 

B) O estabelecimento de padrões de qualidade 

ambiental. 

C) Os incentivos à produção e instalação de 

equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, 

voltados para a melhoria da qualidade ambiental. 

D) Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e 

do ar. 

 

34) São deveres do proprietário do imóvel serviente, 

entre outras obrigações estipuladas no contrato, 

EXCETO: 
 

A) Manter a área sob servidão ambiental. 

B) Monitorar periodicamente a propriedade para 

verificar se a servidão ambiental está sendo mantida. 

C) Permitir a inspeção e a fiscalização da área pelo 

detentor da servidão ambiental. 

D) Prestar contas ao detentor da servidão ambiental 

sobre as condições dos recursos naturais ou 

artificiais. 

 

35) O órgão ambiental competente estabelecerá os 

prazos de validade de cada tipo de licença, 

especificando-os no respectivo documento. Marque a 

alternativa ERRADA: 

 

A) O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) 

deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo 

cronograma de instalação do empreendimento ou 

atividade, não podendo ser superior a 6 (seis) anos. 

B) O prazo de validade da Licença de Operação (LO) 

deverá considerar os planos de controle ambiental e 

será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 

(dez) anos. 

C) O prazo de validade da Licença de Operação (LO) 

deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo 

cronograma de instalação do empreendimento ou 

atividade, não podendo ser superior a 6 (seis) anos. 

D) O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá 

ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de 

elaboração dos planos, programas e projetos 

relativos ao empreendimento ou atividade, não 

podendo ser superior a 5 (cinco) anos. 

36) Marque V(verdadeiro) ou F(falso) e assinale a 

alternativa correspondente 

 

São instrumentos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos: 

 

(   ) os Planos de Recursos Hídricos; 

( ) o enquadramento dos corpos de água em classes, 

segundo os usos preponderantes da água; 

(   ) a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

(   ) a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

(   ) a compensação a municípios; 

(   ) o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. 

 

A) F – V – V – V – V – F 

B) V – F – V – F – V – F 

C) V – F – V – V – F – V 

D) V – V – V – V – V – V 

  

37) Assinale a alternativa incorreta em relação à Política 

Nacional de Educação Ambiental: 

  

A) Todos têm direito à educação ambiental; 

B) A educação ambiental não deve ser implantada como 

disciplina específica no currículo de ensino; 

C) A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as 

práticas sociais são princípios básicos da educação 

ambiental; 

D) A educação ambiental é um componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar 

presente, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo exceto em caráter informal. 

 

38) Conforme a Lei Federal nº 6.938 de 1.981, executar e 

fazer executar, a política e as diretrizes 

governamentais fixadas para o meio ambiente é 

competência do (a): 

 

A) ANA  Agência Nacional de Águas. 

B) CONAMA  Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

C) IBAMA  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis e o  Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 

D) ICMBio  Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade. 
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39) De acordo com a Lei de Crimes Ambientais, marque a 

alternativa INCORRETA: 

  

A) Receber ou adquirir para fins comerciais ou 

industriais, produtos de origem vegetal, sem exigir a 

exibição de licença do vendedor, outorgada pela 

autoridade competente, e sem munir-se da via que 

deverá acompanhar o produto até o final do 

beneficiamento, é considerado crime contra a flora; 

B) O abate de animal para proteger lavouras e pomares 

da ação predatória é crime contra a fauna; exceto 

quando realizado em estado de necessidade, para 

saciar a fome do agente desde que legal e 

expressamente autorizado pela autoridade 

competente; 

C) São espécimes da fauna silvestre todos aqueles 

pertencentes às espécies nativas, migratórias, e 

quaisquer outras, aquáticas ou terrestres que tenha 

todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro 

dos limites do território brasileiro, ou águas 

jurisdicionais brasileiras;  

D) É crime contra a fauna matar, perseguir, caçar, 

apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, 

nativos ou em rota migratória, sem a devida 

permissão, licença ou autorização da autoridade 

competente, ou em desacordo com a obtida.  

 

40) A Política Nacional de Recursos Hídricos expressa os 

seguintes fundamentos, EXCETO: 

 

A) A água é um bem de domínio público. 

B) A água é um recurso natural limitado. 

C) A bacia hidrográfica é a unidade territorial para 

implementação da política nacional de recursos 

hídricos e atuação do sistema nacional de 

gerenciamento de recursos hídricos. 

D) Em situações de escassez, o uso prioritário dos 

recursos hídricos é apenas a dessedentação de 

animais. 

 
 

 


