
  

 
   

Caderno de Provas 

COM 28 – NS  FISCAL AMBIENTAL 

Edital Nº. 001/2022 – Maxaranguape/RN  Data: ____/____/____ 
   

 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

 

 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta. 

 Escreva a data, a sua assinatura e o seu número de inscrição no espaço indicado nesta capa. 

 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de 
Provas e preencher as Folhas de Respostas. 

 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal. 

 O Caderno de Provas só poderá ser levado pelo candidato após decorridas 03h do início da prova. 

 Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de Lógica 
e 15 (quinze) questões de Conhecimentos específicos. 

 Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao 
Fiscal. 

 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na 
Folha de Respostas, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir: 

 
 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação. 

 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos Fiscais. 

 O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

 A quantidade de questões objetivas e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir: 
 
 
 Disciplina Número de questões Pontos 

Língua Portuguesa  10 questões 30 pontos  

Lógica 05 questões 10 pontos 

Conhecimentos específicos  15questões 60 pontos 

PONTUAÇÃO TOTAL 100 pontos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

ASSINATURA DO CANDIDATO:  NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 
 

_________________________ 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
As questões de 1 a 10 referem ao texto a seguir. 

 
TEXTO 
 

Quem tem medo da liberdade de expressão? 

Alexandre Cruz 
 

Com o advento das redes sociais, debates sobre os limites da liberdade de expressão têm ganhado 
força na sociedade brasileira e, com a proximidade das eleições de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
entrou no baile. Sob argumento de que notícias e opiniões falsas ou desinformativas podem causar danos a 
grupos sociais ou até mesmo interferir no resultado final de uma eleição, aumenta-se perigosamente o apoio 
à formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital, contendo palavras e opiniões que devem ser 
previamente censuradas sob o risco potencial de causar danos sociais ou eleitorais. 

O Youtube, por exemplo, já filtra palavras que não podem ser ditas, podendo gerar a desmonetização 
de um vídeo ou, no limite, a sua exclusão da plataforma. O resultado, no final, é o surgimento de uma 
variedade de neologismos cifrados utilizados por youtubers para substituir as palavras indesejadas. 

A perspectiva na qual palavras, ideias e opiniões devem ser censuradas pelo seu dano presumido 
não é nova. Além de ser utilizada levianamente por grupos para cercear opiniões divergentes sem ter o 
trabalho de argumentar, tende a focar mais nos possíveis prejuízos do que nos benefícios de uma 
amplíssima liberdade de expressão para a sociedade em geral. 

Entre a independência dos Estados Unidos e o fim da 1ª Guerra Mundial, por exemplo, diversos casos 
contestando os limites da liberdade de expressão e de imprensa tiveram curso em tribunais estaduais e na 
Suprema Corte daquele país. Neste período, como aponta o historiador Michael Curtis, prevaleceu no 
judiciário norte-americano a chamada "Doutrina da Tendência Ruim", onde opiniões consideradas com 
potencial para causar eventuais danos sociais deveriam ser suprimidas. 

Na esteira dessa doutrina, obras que criticavam a escravidão, por exemplo, foram censuradas em 
diversas cortes de estados escravagistas sob o argumento de causar danos ao direito de propriedade. Coube 
a jornalistas, advogados, intelectuais e ativistas contestar essa doutrina e muitas vezes promover a circulação 
de obras abolicionistas ilegalmente. Ou seja, enquanto setores do judiciário norte-americano impunham uma 
visão restritiva e racista da liberdade de expressão, coube à sociedade civil ampliar os seus limites na prática.  

Ecos de uma concepção de liberdade de expressão mais ampla, de raiz popular, chegariam à 
Suprema Corte dos Estados Unidos apenas na década de 1920. Anos antes, Benjamin Gitlow, membro do 
Partido Socialista, foi processado pelo estado de Nova Iorque pelo crime de anarquia após ter publicado no 
periódico "The Revolutionary Age" o texto "The Left Wing Manifesto". Embora sua defesa tenha alegado que 
o artigo se tratava de uma análise histórica, não de uma incitação revolucionária, Gitlow foi considerado 
culpado pela corte estadual, tendo sua condenação confirmada pela maioria da Suprema Corte em 1925. 

Porém, durante o julgamento, foi possível vislumbrar a penetração de uma concepção mais ampla da 
liberdade de expressão entre juízes da corte. Em um histórico voto dissidente, o juiz Oliver Wendell Holmes 
Jr. registraria que: "toda ideia é um incitamento. Ela se oferece para a crença e, se acreditada, é praticada a 
menos que outra crença a supere, ou a falta de empenho sufoque o movimento em seu nascimento. A única 
diferença entre a expressão de uma opinião e uma incitação, no sentido mais restrito, é o entusiasmo do 
orador pelo resultado". 

No Brasil, também a liberdade de expressão e de imprensa foram uma conquista da sociedade civil 
após décadas de censura ao longo do século 20, não uma concessão da burocracia estatal. Historicamente, 
a ampla liberdade de expressão sempre foi um instrumento popular para fustigar o poder estabelecido em 
prol de mudanças sociais. Não podemos deixar que contextos políticos nublados nos façam esquecer disso. 
Os benefícios de uma ampla liberdade de expressão e de imprensa são maiores do que os malefícios de sua 
utilização para o cometimento de crimes (que devem ser punidos através do devido processo legal). 

Aceitar a premissa de que uma ideia ou opinião deva ser censurada, talvez até por algoritmos, antes 
de alcançar o espaço público devido ao seu possível dano social ou eleitoral, sem crime determinado e 
comprovado, é lançar um bumerangue autoritário que mais cedo ou mais tarde voltará. 

 
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/>. Acesso em: 14 set. 2022. 

 
 
 
 
 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2022/04/liberdade-de-expressao-nao-tem-limites-mas-seu-conceito-tem.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes/2022/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/tse/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/tse/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/youtube/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/08/veto-a-palavra-genocida-pode-truncar-debate-politico-dizem-especialistas.shtml
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01. É objetivo principal do texto 
 

A) alertar sobre os malefícios do uso irrestrito da liberdade de expressão. 

B) comparar o uso da liberdade de expressão nos Estados Unidos e no Brasil. 

C) criticar o mau uso da liberdade de expressão nas redes sociais. 

D) defender a importância do uso da liberdade de expressão. 
 

02. A organização textual revela a dominância da sequência 
 

A) argumentativa, caracterizada pela contestação de uma afirmação preexistente, que é confrontada 
com uma nova afirmação a ser sustentada por fatos, visando à conclusão. 

B) argumentativa, caracterizada pela existência de uma situação inicial, seguida de situações 
complicadoras que, após serem resolvidas, geram uma situação final. 

C) narrativa, caracterizada pela contestação de uma afirmação preexistente, que é confrontada com uma 
nova afirmação a ser sustentada por fatos, visando à conclusão. 

D) narrativa, caracterizada pela existência de uma situação inicial, seguida de situações complicadoras 
que, após serem resolvidas, geram uma situação final. 

 

 
03. O elemento coesivo que inter-relaciona, por conexão, os parágrafos 6 e 7 sinaliza 

 

A) conclusão e poderia ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por entretanto. 

B) conclusão e poderia ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por portanto. 

C) oposição e poderia ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por entretanto. 

D) oposição e poderia ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por portanto.  

 

 
04. No parágrafo 7, há citação 

 

A) direta que se coaduna com o pensamento do autor e é caracterizada pela transcrição das palavras 
da fonte citada. 

B) direta que se contrapõe ao pensamento do autor e é caracterizada pela transcrição das palavras da 
fonte citada. 

C) indireta que se coaduna com o pensamento do autor e é caracterizada pela paráfrase do pensamento 
da fonte citada. 

D) indireta que se contrapõe ao pensamento do autor e é caracterizada pela paráfrase do pensamento 
da fonte citada. 
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05. Considere o período a seguir. 
 

Sob argumento de que notícias e opiniões falsas ou desinformativas podem causar danos a grupos 

sociais ou até mesmo interferir no resultado final de uma eleição, aumenta-se perigosamente o apoio à 

formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital, contendo palavras e opiniões que devem ser 

previamente censuradas sob o risco potencial de causar danos sociais ou eleitorais. 

 

Outra pontuação possível para esse período, em concordância com as orientações sintático-semânticas 
da língua portuguesa e preservando-se o sentido da informação, está representada em: 

 

A) Sob argumento de que notícias e opiniões falsas ou desinformativas podem causar danos a grupos 
sociais ou até mesmo interferir no resultado final de uma eleição, aumenta-se, perigosamente, o apoio 
à formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital, contendo palavras e opiniões que devem 
ser previamente censuradas sob o risco potencial de causar danos sociais ou eleitorais. 

B) Sob argumento de que notícias e opiniões falsas ou desinformativas podem causar danos a grupos 
sociais ou até mesmo interferir no resultado final de uma eleição, aumenta-se perigosamente o apoio 
à formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital, contendo palavras e opiniões, que 
devem ser previamente censuradas sob o risco potencial de causar danos sociais ou eleitorais. 

C) Sob argumento de que notícias e opiniões falsas ou desinformativas podem causar danos a grupos 
sociais ou até mesmo interferir no resultado final de uma eleição, aumenta-se perigosamente, o apoio 
à formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital, contendo palavras e opiniões, que 
devem ser previamente censuradas sob o risco potencial de causar danos sociais ou eleitorais. 

D) Sob argumento de que notícias e opiniões falsas ou desinformativas podem causar danos a grupos 
sociais ou até mesmo interferir no resultado final de uma eleição, aumenta-se, perigosamente o apoio 
à formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital, contendo palavras e opiniões que devem 
ser previamente censuradas sob o risco potencial de causar danos sociais ou eleitorais. 

 
06. Considere o trecho a seguir.  
 

Ou seja, enquanto setores do judiciário norte-americano impunham uma visão restritiva e racista da 

liberdade de expressão, coube à sociedade civil ampliar os seus limites na prática.  

 

Sobre as palavras em destaque, é correto afirmar que 
 

A) a primeira é uma conjunção que interliga períodos; a segunda, um verbo flexionado no pretérito 
perfeito; e a terceira, um verbo flexionado no pretérito imperfeito. 

B) a primeira é uma conjunção que interliga orações; a segunda, um verbo flexionado no pretérito 
imperfeito; e a terceira, um verbo flexionado no pretérito perfeito. 

C) a primeira é uma preposição que interliga períodos; a segunda, um verbo flexionado no pretérito 
perfeito; e a terceira, um verbo flexionado no pretérito imperfeito. 

D) a primeira é uma preposição que interliga orações; a segunda, um verbo flexionado no pretérito 
imperfeito; e a terceira, um verbo flexionado no pretérito perfeito. 
 

 

 

 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
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07. Considere o trecho a seguir. 
 

Com o advento das redes sociais, debates sobre os limites da liberdade de expressão têm ganhado 

força na sociedade brasileira [...] 

 

A forma verbal em destaque é assim grafada porque está 
 

A) no singular e concorda com “o advento das redes sociais”. 

B) no singular e concorda com “liberdade de expressão”.  

C) no plural e concorda com “debates”. 

D) no plural e concorda com “os limites da liberdade de expressão”. 

 
08. Considere o trecho a seguir. 
 

Historicamente, a ampla liberdade de expressão sempre foi um instrumento popular para fustigar o 

poder estabelecido em prol de mudanças sociais. 

 

A palavra em destaque mantém relação de 
 

A) hiponímia com a palavra “afagar”. 

B) hiponímia com a palavra “provocar”. 

C) sinonímia com a palavra “afagar”. 

D) sinonímia com a palavra “provocar”. 

 
09. O gênero discursivo que apresenta propósito comunicativo e estrutura que se aproximam do texto em 

foco é 
 

A) a crônica descritiva. 

B) a notícia. 

C) o artigo científico. 

D) o artigo de opinião. 

 
10. Considere os trechos a seguir. 

 
A 

[...] aumenta-se perigosamente o apoio à formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital [...] 

B 

[...] coube à sociedade civil ampliar os seus limites na prática. 

 
Sobre os segmentos em destaque, é correto afirmar: 
 

A) ambos ilustram casos de regência nominal. 

B) ambos ilustram casos de regência verbal. 

C) em A ilustra-se um caso de regência nominal e, em B, um caso de regência verbal. 

D) em A ilustra-se um caso de regência verbal e, em B, um caso de regência nominal. 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2022/04/liberdade-de-expressao-nao-tem-limites-mas-seu-conceito-tem.shtml
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÓGICA 

 
11. Analise as seguintes proposições: 
 

I. Todos os concurseiros são inteligentes. 

II. Nenhum concurseiro é inteligente. 

III. Algum concurseiro não é inteligente. 

IV. Existem concurseiros inteligentes. 

V. Não existem concurseiros que são inteligentes. 

 
Dadas as alternativas a seguir, a que associa corretamente uma proposição categórica com a sua 
negação, é: 

 

A) A negação da proposição I é a proposição III.  

B) A negação da proposição V é a proposição I.  

C) A negação da proposição II é a proposição IV.  

D) A negação da proposição III é a proposição V. 
 
 
12. Considere que dois eventos, X e Y, são independentes. Se a probabilidade de X ocorrer é de 30% e a 

probabilidade de Y ocorrer é de 60%, então, a probabilidade de ocorrer 𝑋 ∪ 𝑌 é de: 
 

A) 90%.  

B) 18%. 

C) 72%.  

D) 60%. 
 
 
13. Quatro amigos estão em um bar em torno de uma mesa retangular. Bento mora na cidade de 

Maxaranguape e os outros três moram nas cidades de Pureza, Taipu e Extremoz. Tonho não mora em 
Pureza e está sentado à frente de Lipe. Lipe está sentado à direita de Bento. Nino está sentado à direita 
do morador de Taipu. Nessas condições, conclui-se que: 

 

A) Nino mora em Extremoz e Tonho mora em Taipu. 

B) Lipe mora em Pureza e Tonho mora em Extremoz. 

C) Nino mora em Pureza e Tonho mora em Taipu. 

D) Lipe mora em Taipu e Tonho mora em Extremoz.  
 
 
14. Observe a sequência numérica a seguir: 
 

6 10 20 24 48 52 A B 

 
Mantendo-se a regra da sequência, o valor de A + B é igual a 

 

A) 156.  

B) 212.  

C) 160.  

D) 204. 
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15. Se a casa não é vermelha, então o portão é azul. Se a casa é vermelha, então o telhado não é branco. 
Ora, o telhado é branco. Logo: 

 

A) A casa é vermelha e o portão é azul. 

B) A casa é vermelha e o portão não é azul. 

C) A casa não é vermelha e o portão é azul. 

D) A casa não é vermelha e o portão não é azul. 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – FISCAL AMBIENTAL 

 
16. Para efeitos da Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal), uma área protegida, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade; de facilitar o fluxo gênico de fauna e flora; de proteger o solo e de assegurar 
o bem-estar das populações humanas, denomina-se  

 

A) área de preservação permanente.   

B) área verde urbana. 

C) reserva biológica.  

D) reserva legal. 
 
17. Com relação ao licenciamento ambiental e aos estudos apresentados para obtenção das licenças 

ambientais,  
 

A) a Autorização Especial (AE) é concedida para alteração, ampliação ou modificação do 
empreendimento ou atividade regulamente existente.  

B) a Licença de Instalação e Operação (LIO) é concedida para empreendimentos cuja instalação e 
operação ocorram simultaneamente.  

C) o Estudo e Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (RIMA) devem 
ser realizados por equipe multidisciplinar habilitada, e os custos referentes à realização serão 
divididos entre o empreendedor e o órgão responsável pelo licenciamento. 

D) a Licença de Operação (LO) possui caráter corretivo e transitório, destinado a disciplinar, durante o 
processo de licenciamento ambiental, o funcionamento de empresas e atividades em operação e 
ainda não licenciadas, para permitir a continuidade da operação.  

 
 
18. Alguns dos instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente de Maxaranguape/RN, conforme a Lei 

Municipal Complementar Nº 002/2022, são 
 

A) Integração com a política do meio ambiente nacional, estadual, setoriais e demais ações do governo; 
Compensação Ambiental; Agenda 21 local e Zoneamento Ambiental. 

B) Manutenção do equilíbrio ecológico; Cadastro de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras 
dos recursos naturais; Auditoria Ambiental e Fiscalização. 

C) Manutenção do equilíbrio ecológico; Critérios de enquadramento de porte e potencial poluidor; 
Fiscalização e Criação de espaços especialmente protegidos. 

D) Zoneamento Ambiental; Cadastro de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras dos 
recursos naturais; Licenciamento ambiental e Agenda 21 local.  

 
19. A fiscalização ambiental tem como objetivo proteger os recursos ambientais, manter a integridade do meio 

ambiente e assegurar o uso racional dos recursos naturais, coibindo as ações prejudiciais do homem 
sobre a natureza. Acerca do processo de fiscalização ambiental, é correto afirmar que 

 

A) cabe à fiscalização o exercício do controle preventivo e corretivo das situações que alterem ou 
possam alterar as condições ambientais.  

B) em caso de constatação do cometimento da infração, o setor de licenciamento deve ser acionado 
para tomar as medidas administrativas cabíveis. 

C) compete ao órgão responsável pelo licenciamento emitir licenças e autorizações para funcionamento 
de um empreendimento, enquanto a fiscalização deve ser realizada pela Companhia Independente 
de Proteção Ambiental (CIPAM). 

D) após lavrado auto de infração e abertura do processo administrativo, caso haja provas e testemunhas 
de cometimento de infração ambiental grave, o autuado não possuirá direito a defesa, tendo o prazo 
de 15 dias para o seu julgamento e pagamento da multa. 
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20. Saneamento básico é o conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de  
 

A) abastecimento de água potável e esgotamento sanitário.  

B) abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e controle de pragas urbanas. 

C) abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
além de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.  

D) abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas além de controle de pragas urbanas. 

 
 
21. As unidades de conservação são espaço territorial e seus recursos ambientais, com características 

naturais relevantes, com objetivos de conservação e limites definidos. Sobre as diferentes unidades de 
conservação,  

 

A) as Áreas de Proteção Ambiental são de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares 
incluídas em seus limites serão desapropriadas. 

B) a Estação Ecológica cujo objetivo é preservar a natureza e realizar pesquisas científicas faz parte do 
grupo das Unidades de Proteção Integral.  

C) o Parque Nacional cujo objetivo é preservar a natureza e realizar pesquisas científicas faz parte do 
grupo das Unidade de Uso Sustentável.  

D) a visitação pública à Reserva Biológica é permitida, desde que compatível com os interesses locais e 
de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área. 

 

 

22. Sobre a temática de recuperação de áreas degradadas, é correto afirmar que  
 

A)  a área perturbada é aquela que sofreu distúrbios, mas mantém meios bióticos de regeneração; 
enquanto área degradada é aquela que não possui meios de regeneração bióticos.  

B)  as características de áreas degradadas são: menor diversidade de espécies, maior estrutura vegetal 
e animal e baixa capacidade de regeneração natural. 

C) a recuperação de áreas degradadas tem por objetivo fornecer ao ambiente degradado condições 
favoráveis à reestruturação da vida, de modo que a área retorne ao estado original, da forma que era 
antes de ser modificada pela interferência do homem. 

D)  as técnicas que podem ser utilizadas para recuperação de áreas degradadas são: plantio de mudas 
de espécies pioneiras e exóticas, plantio por sementes e condução da regeneração natural através 
da sucessão primária. 

 

 

23. Em relação aos tipos de poluição e seus agentes causadores e consequências, é correto afirmar que 
 

A) a disposição de resíduos sólidos em lixões é uma das consequências da poluição do solo, podendo 
acarretar também na poluição dos lençóis freáticos, através da lixiviação do chorume. 

B) a eutrofização é um processo natural caracterizado pelo aumento de nutrientes, favorecendo o 
desenvolvimento de algas. Pode acontecer também como resultado da ação humana.  

C) as mudanças climáticas são responsáveis pelas chuvas ácidas, que acarreta na degradação das 
plantas, solos e lagos. 

D) o intemperismo físico é um processo artificial, que resulta na degradação de rochas com separação 
dos grãos minerais que a compõem. 
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24. Considere o trecho abaixo. 
 

“Porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que 

possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a 

recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua 

sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais.” 

 

Este trecho refere-se ao conceito de 

 

A) corredor ecológico.  

B) reserva de fauna e flora.  

C) zona de amortecimento. 

D) zoneamento. 
 

 

25. Ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, compete 
ao órgão ambiental municipal, o licenciamento ambiental de empreendimentos e 

 

A) atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional. 

B) atividades cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais 
Municípios. 

C) atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por 
instrumento legal ou convênio. 

D) atividades localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de 
preservação permanente. 
 
 

26. Conforme o site “Infosanbas”, o município de Maxaranguape/RN possui 20% de seu território composto 
pelo bioma Caatinga e 80% pelo bioma Mata Atlântica. Sobre esses biomas, é correto afirmar:  

 

A) a Mata Atlântica é um bioma exclusivamente brasileiro, encontrado principalmente no litoral do 
nordeste do país. 

B) a vegetação da Caatinga costuma ser seca, com espinho e poucas folhas. Entretanto, meses após o 
período de chuva, a vegetação ganha aspecto diferenciado, com árvores cobertas de folhas. 

C) o bioma Mata Atlântica é conhecido como savana brasileira, pois possui grande biodiversidade. O 
clima desse bioma é tropical sazonal com duas estações definidas: uma seca e outra chuvosa. 

D) o termo “caatinga”, na língua indígena, significa “mata branca”, devido à vegetação se tornar 
esbranquiçada e quase sem folhas no período de estiagem.  

 

 

27. Acerca dos sistemas de coordenadas geográficas e UTM, é correto afirmar:  
 

A) as coordenadas UTM não possuem valores negativos, independentemente do hemisfério.  

B) a Linha do Equador é o paralelo que define a divisão entre as porções leste e oeste e é considerada 
o paralelo de origem.  

C) os meridianos são linhas imaginárias que cortam o planeta horizontalmente, mas o Meridiano de 
Greenwich é o principal meridiano do planeta. 

D) UTM é um sistema de coordenadas baseado no plano cartesiano que usa o grau decimal como 
unidade para medir distâncias. 
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28. A Lei de crimes ambientais (Nº 9.605/1998) traz algumas circunstâncias que atenuam a pena do infrator 
e outras que agravam.   Quando não constituem ou qualificam o crime, uma das circunstâncias que 
agravam a pena é  

 

A) o baixo grau de instrução ou escolaridade do agente. 

B)  o agente ter cometido a infração à noite.  

C)  o agente ter cometido a infração em área já danificada por outro agente. 

D) a comunicação prévia do perigo de degradação ambiental pelo agente, sem mostrar arrependimento. 
 
 
29. É a representação no plano, normalmente em escala pequena, que podem apresentar diversas 

informações geográficas, como aspectos naturais, culturais e artificiais da área representada. A essa 
representação dá-se o nome de 

 

A) croqui. 

B) globo. 

C) mapa.  

D) planta. 
 

 

30. No que se refere às questões relacionadas aos resíduos sólidos,  
 

A) a reciclagem e a compostagem são formas de disposição final ambientalmente adequada para os 
resíduos sólidos. 

B) a reutilização é o processo de aproveitamento dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas 
propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas. 

C) geradores de resíduos sólidos são pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que 
geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo. 

D) os rejeitos são resíduos sólidos que podem ser utilizados no processo de transformação com vistas 
à transformação em insumos ou novos produtos. 

 


