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ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

 

116 – Engenharia Ambiental e Sanitária – Pontal do PR 

 

 
INSTRUÇÕES 

 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é composta de 20 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, 
d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 
prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. 

8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 

b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes 
ou outro candidato; 

c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;  

d) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova; 

e) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação 
do Processo Seletivo; 

f) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

g) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 10.21 do edital (os três últimos candidatos de 
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente); 

h) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido; 

i) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;  

k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;  

l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor; 

n) não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) não se submeter ao sistema de detecção de metal. 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
material de prova. 

10. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
11. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 

pena de ser excluído do Processo Seletivo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 

 ........................................................................................................................................................................................................  
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01 - As Unidades de Conservação (UC) integrantes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) dividem-se 
nas seguintes categorias principais: 

 

a) unidades de proteção integral, unidades de uso sustentável e unidades de preservação permanente. 
►b) unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. 
c) unidades de uso sustentável e unidades de preservação permanente. 
d) unidades de proteção integral e unidades de preservação permanente. 
e) unidades de proteção integral, reserva legal e reserva extrativista. 
 

02 - Considerando as categorias de Unidade de Conservação (UC), assinale a alternativa correta. 
 

a) Estação ecológica e reserva biológica são unidades de proteção de uso sustentável. 
b) Parque Nacional e área de proteção ambiental são unidades de uso sustentável.  
c) Refúgio de vida silvestre é unidade de uso sustentável. 
►d) Estação ecológica e refúgio da vida silvestre são classificadas como unidades de proteção integral. 
e) Parque Nacional e Estação ecológica são classificadas como unidades de proteção integral. 
 

03 - O licenciamento ambiental é: 
 

a) um ato administrativo pelo qual o órgão judiciário competente licencia empreendimentos que possam causar degradação   
ambiental. 

b) um procedimento judicial pelo qual o Ministério Público competente licencia empreendimentos que possam causar 
degradação ambiental. 

►c) um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia empreendimentos que possam causar 
degradação ambiental. 

d) um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia empreendimentos que possam causar degradação 
ambiental. 

e) um procedimento judicial pelo qual o órgão judiciário licencia empreendimentos que possam causar degradação ambiental. 
 

04 - Considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O EIA/RIMA deve ser elaborado por profissionais legalmente habilitados. 
2. O custeio do EIA/RIMA deve ser efetuado pelo empreendedor. 
3. É necessária a elaboração do EIA/RIMA para as atividades consideradas potencialmente causadoras de 

significativa degradação ambiental. 
4. O EIA/RIMA é um instrumento meramente compensatório ao dano causado por uma atividade. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

05 - O órgão ambiental estadual é competente para promover o licenciamento ambiental: 
 

a) apenas cujos impactos ambientais diretos provenientes da atividade ultrapassem os limites territoriais de um ou mais 
municípios e quando a atividade é delegada pela União. 

►b) das atividades localizadas ou desenvolvidas em mais de um município e das atividades delegadas pela União por 
instrumento legal ou convênio, dentre outras. 

c) apenas das atividades delegadas pelo IBAMA. 
d) apenas das atividades delegadas pela União. 
e) apenas de atividades localizadas e desenvolvidas em um município. 
 

06 - A Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 
n° 6.938/1981) e foi regulamentada pela Resolução n° 001/1986 do CONAMA. Em relação às metodologias existentes 
para determinar os impactos ambientais, com relação ao sistema de Matrizes de Interação, é a metodologia que 
elabora: 
 

►a) quadros bidimensionais para a determinação dos impactos decorrentes da interação entre os elementos específicos do 
meio ambiente. 

b) diferentes cartas sobre os fatores ambientais sobre os diferentes impactos, obtendo uma caracterização composta e 
complexa do ambiente regional. 

c) lista de controle sofisticada com as categorias ecologia, físico-química, interesse humano e social. 
d) eclarações para garantir uma lista de parâmetros pré-definidos durante a avaliação. 
e) consulta a especialistas. 

  



4/6 

 

07 - O que pode caracterizar a severidade de um impacto ambiental como de classe ALTA? 
 

a) Contaminação por substâncias inertes ao solo, água ou ar. 
b) Consumo de um recurso não renovável, mas não havendo possibilidade de esgotamento do mesmo. 
c) Contaminação do solo ou água por material orgânico não perigoso. 
►d) Contaminação do solo ou água por substâncias inflamáveis, combustíveis, tóxicas ou patogênicas. 
e) Contaminação da água e ar por material orgânico não perigoso. 
 

08 - O termo Sistema de Gestão Ambiental (SGA) pode ser entendido como:  
 

a) elemento das atividades, produtos ou dos serviços que pode interagir com o meio ambiente; dessa interação resultam 
impactos adversos ou benéficos. 

b) declaração da organização expondo suas intenções e seus princípios em relação a seu desempenho ambiental global, 
que provê uma estrutura para ação e definição de seus objetivos e suas metas ambientais. 

c) conjunto de elementos físico-químicos, ecossistemas naturais e sociais em que se insere o homem, individual e 
socialmente, num processo de interação que atenda ao desenvolvimento das atividades humanas, à preservação dos 
recursos naturais e das características essenciais do entorno, dentro de padrões de qualidade definidos. 

►d) a parte do sistema de gestão global que inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, 
práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a 
política ambiental. 

e) qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente (ar, água e solo) causada por 
qualquer forma de energia ou por qualquer substância sólida, líquida ou gasosa, ou combinação de elementos despejados 
no meio ambiente. 

 
09 - Na Análise Crítica pela Administração de um SGA estruturado na NBR ISO 14001:2004, aconselha-se que a análise 

cubra o escopo do SGA, embora nem todos os elementos do SGA necessitem ser analisados de uma só vez, podendo 
o processo de análise se estender por um período de tempo. São consideradas as entradas para análise pela 
administração: 

 

a) quaisquer decisões relacionadas a possíveis mudanças na política ambiental, bem como nos objetivos e metas ambientais. 
►b) as ações de acompanhamento das análises anteriores e as recomendações para melhoria. 
c) o desempenho ambiental da organização e as ações relacionadas a mudanças em elementos do SGA consistentes com 

o comprometimento com a melhoria contínua. 
d) as comunicações provenientes de partes interessadas externas, incluindo as reclamações e a análise do manual do SGA. 
e) quaisquer decisões relacionadas a possíveis mudanças nos objetivos e metas ambientais. 
 

10 - Um SGA nunca se encontrará em um patamar de excelência, devendo buscar incessantemente a busca de soluções e 
alternativas para resultados ainda mais expressivos. Esse processo tem o nome de: 

 

►a) melhoria contínua. 
b) retroalimentação. 
c) PDCA. 
d) política ambiental. 
e) abordagem sistêmica. 
 

11 - Aspectos ambientais podem ser definidos como elementos ou características do negócio (atividade econômica) da 
organização que, se não forem controlados, podem ter como efeito um impacto (positivo ou negativo) ao meio 
ambiente. Assim, são exemplos de aspectos ambientais: 

 

a) poluição sonora e consumo de energia elétrica. 
b) contaminação dos lenções freáticos e emissão de efluentes. 
►c) manuseio de substâncias químicas e geração de resíduos sólidos. 
d) contaminação do solo e das águas. 
e) alterações na fauna e manuseio de óleo lubrificante. 
 

12 - Em relação ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. É permitida área particular dentro de um Parque Nacional desde que compatível com o Plano de Manejo. 
2. A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) é uma área privada, porém voltada para a conservação 

ambiental. 
3. Em uma Área de Proteção Ambiental (APA), não pode haver área de propriedade particular. 
 
Assinale a alternativa correta. 

 

►a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.  
b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
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13 - Sobre Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Na Amazônia Legal, a área de RL que deve existir em uma propriedade particular deve ser de no mínimo 20% de 
sua área total. 

2. Os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto não estão sujeitos à constituição 
de RL. 

3. A APP será de 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de 
largura. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.  
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 
 

14 - Devem ser contemplados durante uma auditoria ambiental ISO14001 todos os seguintes itens: 
 

a) Política Ambiental e objetivos. 
b) Objetivos e metas. 
c) Recursos, funções, responsabilidades e autoridades. 
d) Controle de documentos e política ambiental. 
►e)  Política ambiental, objetivos, metas, recursos, funções, responsabilidade, autoridades e controle de documentos. 
 

 
15 - Sobre o licenciamento ambiental, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A licença prévia autoriza o empreendedor às instalações de seus maquinários e equipamentos. 
2. O Estudo de Impacto ambiental é exigido, para alguns empreendimentos, para a obtenção da licença prévia. 
3. A audiência pública, se solicitada por 50 ou mais cidadãos, é requisito para a obtenção da licença de operação e, 

se não for realizada, o licenciamento perde a validade. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.  
b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 
 

16 - Sobre a função  f(x) = x² -1, é correto afirmar: 
 

a) Tem somente uma raiz real. 
b) É crescente em todo o seu domínio. 
c) É uma reta com coeficiente angular 1 e coeficiente linear -1. 
d) A equação da reta tangente à função f(x) no ponto (0,-1) é dada por: y = -1. 
►e) Todos os números reais pertencem ao conjunto imagem da função f(x). 
 

 
17 - Com relação à função f(x) = x + 1/x², assinale a alternativa correta. 
 

a) O conjunto imagem da função f(x) é dos números reais positivos. 
b) f(x) é contínua no domínio dos números reais. 
c) Quando x tende a 0, f(x) tende à 0. 
d) f(-2)+f(2) = 0  
►e) A função f(x) tem uma raiz em x = -1. 
 

 
18 - A área limitada pela função f(x) = 3x² e pelo eixo das abscissas no intervalo 0 < = x < = 1: 
 

a) está no segundo quadrante do eixo cartesiano. 
b) pode ser obtida por uma integral definida com integrando f(x), limite de integração inferior em x = -1 e limite de integração 

superior em x = 1. 
c) tem valor igual a 2 unidades de área. 
d) pode ser calculada utilizando a integral indefinida da função f(x). 
►e) é igual à área de um quadrado que tem lado com comprimento igual a 1 unidade de comprimento. 
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19 - Supondo que a função P(t) = t³/3 – 7.t²/2 + 10t + 50 descreve a quantidade de indivíduos de uma população no tempo 
de 0 a 6 anos, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A população inicial é de 50 indivíduos. 
2. Durante os 6 anos, a população somente aumenta. 
3. A maior quantidade de indivíduos desta população é no segundo ano. 
4. A população não se extingue durante os 6 anos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

20 - A respeito da função f(x) = (cos²(x) + sen²(x))2x, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A integral indefinida de f(x) é igual à integral indefinida da reta que passa pela origem do eixo cartesiano e tem 
coeficiente angular 2. 

2. A função f(x) é crescente em todo o seu domínio. 
3. A reta que tangencia f(x) em qualquer ponto do seu domínio é sempre a mesma. 
4.  f(x) é integrável em todo o seu domínio. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2, e 3 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 


