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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 01: FAMÍLIA E ESCOLA, UMA PARCERIA

A este entendimento de gestão participativa somase o conceito de cidade educadora, isto é, de que todos os
atores e espaços de um território são agentes educativos
e devem estar em constante diálogo. Na mesma medida
em que os alunos devem ocupar e aprender com a cidade,
a escola deve acolher seu entorno promovendo consertos,
feiras, debates, festas. O engajamento da comunidade no
ambiente escolar traz resultados que vão além dos
aspectos acadêmicos.
“Na cidade de São Paulo, por exemplo, tem
algumas experiências de escolas que apresentavam um
histórico alto de violência e conseguiram reverter esse
quadro chamando a comunidade para dentro da escola.
Desta maneira, os alunos e as famílias passam a perceber
aquele espaço como seu e, assim, não mais depredá-lo,
mas valorizá-lo”, diz Andréia.
Para
a
psicopedagoga
e
coordenadora
pedagógica dos Programas Educacionais Ensina Mais,
Thalita Thomé, uma maneira dos pais se envolverem e
incentivarem a aprendizagem dos filhos dentro de suas
próprias casas é inserindo alguns hábitos no cotidiano
familiar como o da leitura. Além de fundamental para o
desenvolvimento da imaginação, criatividade e outras
habilidades cognitivas das crianças e jovens, a leitura
proporciona um momento de convivência em família e
troca de experiências importantes. “Muitas vezes,
principalmente por falta de tempo, deixamos passar alguns
aspectos da educação de nossos filhos, mas a ajuda dos
familiares os deixa mais motivados para alcançar bons
resultados na escola e na vida”, coloca.

Envolver os pais no cotidiano pedagógico dos
filhos é essencial para a construção de uma educação
mais democrática.
Um verdadeiro jogo de empurra. É assim que
muitos definem a relação entre a escola e as famílias
quando se trata dos deveres e responsabilidades de cada
parte na educação das novas gerações. Se, por um lado,
professores e gestores cobram maior envolvimento dos
pais no cotidiano escolar de seus filhos por meio do
acompanhamento da lição de casa, participação em
reuniões, entre outras estratégias; do outro, estes
reclamam da falta de abertura e escuta de suas demandas
por parte da escola.
Neste cenário, a relação que deveria ser de
parceria e assumir papéis complementares na formação
do indivíduo acaba, muitas vezes, ganhando contornos de
tensão e culpabilização e os pais – que por direito devem
conhecer o que ocorre dentro da escola – acabam
alienados do processo pedagógico. Segundo a pesquisa
“Atitudes pela Educação”, realizada pelo movimento Todos
pela Educação em 2014, apenas 12% dos pais sãos
comprometidos com a educação dos filhos, isto é,
acompanham seu desempenho na escola e comparecem
às atividades escolares.
Mas como reverter esse quadro? Um dos pontos
de partida é lembrar que a educação é um dever de todos
e acontece em todos os lugares, não estando restrita aos
muros da escola, aponta Mila Gonçalves, gerente de
projetos de Educação da Fundação Telefônica. “A
educação de um indivíduo é algo muito mais amplo e é
responsabilidade de todos os atores envolvidos no seu
desenvolvimento. Se famílias e escolas têm essa visão,
essa relação deixa de ser de cobrança e passa a ser de
colaboração, com cada parte trazendo seu olhar, aquilo
que a outra talvez não esteja vendo, enfim, uma troca de
informação que só beneficia a criança”, diz.
Outra premissa importante para que haja
participação efetiva dos pais no ambiente escolar é a
implementação de uma gestão democrática. “A escola tem
um papel importante na consolidação da democracia e da
cidadania. Logo, é essencial que seja uma referência de
experiências participativas, de fato, democráticas. As
famílias e os alunos precisam ser consultados, escutados,
ter suas opiniões respeitadas. A escola não pode chamar
os pais só para reclamar do filho, também precisa
consultá-los para construir juntamente aquele espaço”,
analisa Andréia Prestes, especialista de Educação da
Fundação Vale.
Esse envolvimento, portanto, precisam ir além dos
processos burocráticos como reuniões semestrais, festas
comemorativas e entregas de boletim. Entre estratégias
simples que aproximam os familiares do espaço escolar
estão estar sempre de portas abertas, manter um canal
aberto para o diálogo e sugestões, apresentar a estrutura
de funcionários da escola e marcar encontros em horários
mais acessíveis.
“Hoje, as escolas possuem canais, inclusive
tecnológicos, que podem facilitar esse acompanhamento
constante, seja por meio de um aplicativo que envia
notícias, seja por meio de consultas sobre o rumo dos
processos da escola. Isso tudo vem para ajudar a
atualizar, por exemplo, aqueles pais que trabalham
enquanto seus filhos estão estudando”, sugere Mila.

Referência Bibliográfica:
PAIVA, Thais. Família e escola, uma parceria. In: Carta Educação.
Publicado em 03 de Janeiro de 2017. Disponível em:
http://www.cartaeducacao.com.br/new-rss/familia-e-escola-uma-parceria/

1) A partir das informações presentes no texto,
assinale a alternativa CORRETA.
a) Os pais estão cada vez mais preocupados com a rotina
escolar dos filhos, acompanhando e participando
efetivamente.
b) A escola possui a preocupação em inserir a família,
cada vez mais, na rotina da escola, não apenas procurálos para reclamar dos filhos.
c) A escola e a família têm consolidado a parceria na
construção da educação dos filhos.
d) O movimento Todos pela Educação afirma que 88%
dos pais não estão comprometidos com a escola e,
consequentemente, com a educação dos seus filhos.
2) Com base nas ideias presente no texto 01, assinale
a alternativa CORRETA.
a) As comemorações festivas, reuniões e entregas de
boletim são suficientes para garantir a participação da
família na escola.
b) Gonçalves ressalta que a educação deve acontecer
dentro dos muros das escolas, mesmo sendo dever de
todos.
c) Segundo Gonçalves, a tecnologia pode contribuir muito
com a inserção da família na escola, possibilitando um
acompanhamento mais efetivo da vida escolar do aluno.
d) Thomé ressalta que é importante que a motivação a
leitura da criança aconteça dentro da escola e que esta é
suficiente para o desenvolvimento da imaginação,
criatividade e outras habilidades das crianças e dos
jovens.
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para alcançar bons resultados na escola e na vida”,
coloca. (Conjunção Coordenativa Adversativa).
a) Apenas II e III estão corretas.
b) Apenas II e IV estão corretas.
c) Apenas I e IV estão corretas.
d) Apenas III e IV estão corretas.

3) Com base no texto 01, julgue os itens considerando
as informações abaixo e assinale a alternativa
CORRETA.
I) Ressalta a importância de uma escola que consiga ir
além dos seus muros.
II) A escola precisa se atentar as tecnologias que pode
ser uma importante ferramenta de inserção das Famílias
na vida escolar dos alunos.
III) Segundo Paiva menos de 20% dos pais acompanham
efetivamente a vida escolar dos filhos.
IV ) Mais de 16% afirmam não ter tempo para acompanhar
a vida escolar dos filhos, dirigindo-se a escola apenas
para pegar boletim, reuniões ou quando são solicitados
para ouvir reclamações sobre o comportamento das
crianças e jovens.
a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas I, II, IV estão corretas.
c) Apenas II, III, IV estão corretas.
d) Apenas I, II, III estão corretas.

6) Na oração “Desta maneira, os alunos e as famílias
passam a perceber aquele espaço como seu e, assim,
não mais depredá-lo, mas valorizá-lo”, a palavra em
destaque faz parte da mesma categoria de
conjunções, EXCETO:
a) Porém;
b) No entanto;
c) Contudo;
d) Embora;
7) A respeito das conjunções coordenativas, assinale
a alternativa correspondente.
a) Aditivas, alternativas e adversativas;
b) Comparativas, concessivas e consecutivas;
c) Causal, condicional, proporcional;
d) Temporal, integrante, final;

4) A respeito da finalidade do texto 01. Assinale a
alternativa CORRETA.
a) Refletir sobre a crise econômica que afeta a vida dos
pais e prejudicam sua participação na vida escolar dos
filhos por trabalharem demais.
b) Apresentar sugestões que incentive os pais a
participarem mais das atividades escolares dos filhos, uma
vez que, todos os responsáveis pelas crianças e jovens
acreditam que a escola, e unicamente ela, é responsável
pelas dificuldades cognitivas quando há dificuldade de
aprendizagem.
c) Mostrar que mais de 50% dos pais possuem interesse
na vida escolar dos filhos, porém se aliena devido,
unicamente, a dificuldade da escola em ser mais
receptiva.
d) Ressaltar a importância de a família acompanhar a vida
escolar dos filhos e da escola em criar mecanismos de
aproximação, pois focar apenas em reuniões, entrega de
boletins e atividades festivas não tem sido suficiente se
olharmos para a baixa porcentagem de participação.

8) Assinale a alternativa na qual o emprego do adjunto
adverbial à palavra em destaque está CORRETO.
I) (...) que por direito devem conhecer o que ocorre
dentro da escola – acabam alienados do processo
pedagógico. (Adjunto adverbial de lugar)
II) “Hoje, as escolas possuem canais, inclusive
tecnológicos, que podem facilitar esse acompanhamento
constante, seja por meio de um aplicativo que envia
notícias, seja por meio de consultas sobre o rumo dos
processos da escola.” (Adjunto adverbial de tempo).
III) (...) os alunos e as famílias passam a perceber aquele
espaço como seu e, assim, não mais depredá-lo, mas
valorizá-lo. (Adjunto adverbial de negação)
IV) (...) por falta de tempo, deixamos passar alguns
aspectos da educação de nossos filhos, mas a ajuda dos
familiares os deixa mais motivados para alcançar bons
resultados na escola e na vida. (Adjunto adverbial de
causa)
a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas I, II e III estão corretas.
c) Apenas I, II e IV estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.

5) Assinale a alternativa em que a palavra em destaque
está de acordo com a conjunção proposta entre
parênteses.
I) (...) a relação que deveria ser de parceria e assumir
papéis complementares na formação do indivíduo acaba,
muitas vezes, ganhando contornos de tensão e
culpabilização e os pais – que por direito devem conhecer
o que ocorre dentro da escola – acabam alienados do
processo
pedagógico.
(Conjunção
Subordinativa
Concessiva).
II) “A escola tem um papel importante na consolidação da
democracia e da cidadania. Logo, é essencial que seja
uma referência de experiências participativas, de fato,
democráticas. (Conjunção Coordenativa Conclusiva).
III) Esse envolvimento, portanto, precisa ir além dos
processos burocráticos como reuniões semestrais, festas
comemorativas e entregas de boletim. Entre estratégias
simples que aproximam os familiares do espaço escolar
estão estar sempre de portas abertas, manter um canal
aberto para o diálogo e sugestões, apresentar a estrutura
de funcionários da escola e marcar encontros em horários
mais
acessíveis.
(Conjunção
Subordinativa
Conformativa).
IV) “Muitas vezes, principalmente por falta de tempo,
deixamos passar alguns aspectos da educação de nossos
filhos, mas a ajuda dos familiares os deixa mais motivados

9) O processo de comunicação é extremamente
importante para a vida em sociedade. assinale a
alternativa CORRETA que mostre a sequência
correspondente a esse processo.
a) Emissor - Código - Canal - Mensagem - Referente Receptor.
b) Emissor - Receptor - Canal - Mensagem - Referente Código
c) Código - Emissor - Canal - Mensagem - Referente Receptor
d) Emissor - Referente - Canal - Mensagem - Código Receptor
10) Alguns termos são utilizados para explicar o
processo de comunicação, um deles é conhecido
como Canal. Assinale a alternativa que corresponda
ao sentido desse termo.
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a) É o contexto em que estão inseridos o emissor e o
emissor. É também o conjunto de atitudes e reações de
sujeitos envolvidos no processo de comunicação.
b) Pode ser definido como qualquer conjunto de símbolos
usados na transmissão e recepção de uma mensagem de
maneira a ter significação para alguém, como as palavras
de um idioma (língua).
c) É o meio através do qual fazemos uma mensagem
chegar a outra pessoa, uma espécie de “veículo da
mensagem”, como as ondas sonoras, na linguagem oral
(fala), ou um bilhete, na linguagem escrita, por exemplo.
d) Inferência indesejada na transmissão de uma
mensagem (na fala um barulho, na escrita, um risco, letra
ilegível).

a) apoio técnico e financeiro a todas as entidades voltadas
para o atendimento.
b) condições dignas de trabalho, saneamento, moradia,
alimentação, educação, transporte e lazer.
c) políticas sociais e econômicas que visem à eliminação
de risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
d) Nenhuma das alternativas.
15)Sobre a Lei Orgânica do Município do munícipio de
Cerro largo- RS: Art. 126. É dever do Município
fomentar as práticas desportivas formais e não
formais, como direito de cada um, observadas:
EXCETO:
a) a autonomia das entidades desportivas e associações,
quanto à sua organização e funcionamento.
b) a destinação de recursos públicos para promoção
prioritária do desporto educacional.
c) o tratamento diferenciado para o desporto profissional e
não profissional.
d) Nenhuma das alternativas.

LEGISLAÇÃO
11) Conforme a Constituição da República Federativa
do Brasil:Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação (SNCTI) será organizado em:
a) desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação,
mediante contrapartida financeira ou não financeira
assumida pelo ente beneficiário.
b) regime de colaboração entre entes, tanto públicos
quanto
privados,
com
vistas
a
promover
o
desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.
c) pesquisa científica básica e tecnológica para o
desenvolvimento do sistema produtivo nacional e
regional..
d) Nenhuma das alternativas.

16) Mediante a Lei nº 1.809, de 30 de junho de 2004 do
munícipio de Cerro Largo- RS: Art. 45 -A função de
confiança :
a) é instituída por lei para atender atribuições de direção,
chefia e assessoramento e gerência de valores e
fiscalização, que não justifiquem o provimento por cargo
em comissão.
b) poderá também ser criada em paralelo com o cargo em
comissão, como forma alternativa de provimento da
posição de confiança, hipótese em que o valor da mesma
não poderá ser superior a cinquenta por cento do
vencimento do cargo em comissão.
c) poderá recair também em servidor ocupante de cargo
efetivo de outra entidade pública posto à disposição do
Município sem prejuízo de seus vencimentos.
d) Nenhuma das alternativas.

12) De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil: Art. 197. São de relevância
pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao
Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação, Assinale a alternativa CORRETA:
a) descentralização, com direção única em cada esfera de
governo.
b) atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
c) fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por
pessoa física ou jurídica de direito privado.
d) Nenhuma das alternativas.

17) Referente a Lei nº 1.809, de 30 de junho de 2004 do
munícipio de Cerro Largo- RS: Complete a lacuna do
Art. 29 ------------------ é a investidura do servidor estável
no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a
sua demissão por decisão judicial, com ressarcimento
de todas as vantagens determinadas na sentença.
a) Reversão
b) Reintegração
c) Recondução
d) Nenhuma das alternativas.

13) Conforme a Constituição da República Federativa
do Brasil: Art. 199. A assistência à saúde é livre à
iniciativa privada. Referente a esse artigo é vedada:
a) destinação de recursos públicos para auxílios ou
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos; a
participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos
casos previstos em lei.
b) a formação de recursos humanos na área de saúde;
participar de forma complementar do sistema único de
saúde.
c) participação da produção de medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros
insumos; fiscalização, avaliação e controle das despesas
com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e
municipal.
d) Nenhuma das alternativas.

18) De acordo com a Constituição do Estado do Rio
Grande do Sul: Art. 225 - O Conselho Estadual de
Cultura, visando à gestão democrática da política
cultural, terá as funções de: EXCETO:
a) estabelecer diretrizes e prioridades para o
desenvolvimento cultural do Estado.
b) fiscalizar a execução dos projetos culturais e aplicação
de recursos.
c) emitir pareceres sobre questões técnico-culturais.
d) Nenhuma das alternativas.
19) Referente a Constituição do Estado do Rio Grande
do Sul: Art. 234 - Cabe ao Estado, com vista a
promover o desenvolvimento da ciência e da
tecnologia: Analise as afirmativas abaixo referente ao
artigo 234:

14) Conforme a Lei Orgânica do Município do
munícipio de Cerro largo- RS: Art. 121. A Saúde é
direito de todos os munícipes e dever do Poder
Público, assegurado mediante:
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I) proporcionar a formação e o aperfeiçoamento de
recursos humanos para a ciência e tecnologia.
II) criar departamento especializado que orientará
gratuitamente o encaminhamento de registro de
patente de ideias e invenções.
III) atender às peculiaridades da formação
profissional, diferenciadamente.
IV) incentivar e privilegiar a pesquisa tecnológica
voltada ao aperfeiçoamento do uso e controle dos
recursos naturais e regionais, com ênfase ao carvão
mineral.
V) apoiar e estimular as empresas e entidades
cooperativas, fundacionais ou autárquicas que
investirem
em
pesquisa
e
desenvolvimento
tecnológico e na formação e aperfeiçoamento de seus
recursos humanos.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a) Apenas I, II, IV, V.
b) Apenas II, III, V.
c) Apenas I, III, IV, V.
d) Nenhuma das alternativas.

22) Assinale as alternativas corretas:
(1) é um dispositivo portátil de armazenamento com
memória flash, acessível através da porta USB.
(2) é um tipo de disco de armazenamento composto
por um disco de armazenamento magnético fino e
flexível, selado.
(3) é um formato digital para arquivar ou guardar
dados, som e voz, tendo uma maior capacidade de
armazenamento que a versão anterior, devido a uma
tecnologia óptica superior
a) (1) Pendrive, (2) Floppy Disk, (3) DVD,
b) (1) CD Rom, (2) Floppy Disk, (3) HD externo,
c) (1) Dropbox, (2) Disco flash, (3) Cartão SD,
d) Nenhuma das alternativas.
23) Assinale a alterativa correta, entre a descrição da
formula e sua representação para planilha eletrônica
Excel em português.
SE A3 for maior que B2, E A3 for menor que C2,
VERDADEIRO é retornado. Caso contrário, FALSO é
retornado.
a) =SE(E(A3<B2,A3>C2)1,2)
b) =SE(E(A3+B2/A3+C2),FALSO,VERDADEIRO
c) =SE(E(A3>B2,A3<C2),VERDADEIRO,FALSO)
d) Nenhuma das alternativas.

20) Conforme a Lei Orgânica do Município de Cerro
Largo- RS.
Art. 59. Ao servidor público da
administração direta, autárquica e fundacional, no
exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes
disposições: Analise as afirmativas abaixo e assinale
V(verdadeiro) e F(falso):
( ) investido no mandato de Prefeito, será afastado do
cargo, emprego ou função, sendo lhe facultado optar pela
sua remuneração.
( ) investido no mandato de Vereador, havendo
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de
seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo, e, não havendo
compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior.
( ) em qualquer caso que exija o afastamento para o
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será
contado para todos os efeitos legais, exceto para
promoção por merecimento.
( ) para efeito de benefício previdenciário, no caso de
afastamento, os valores serão determinados como se no
exercício estivesse.
( ) a natureza, o grau de responsabilidade e a
complexidade dos cargos componentes de cada carreira.
Assinale a alternativa que condiz com a sequência
CORRETA:
a) V, V, V, V, F.
b) V, F, F, V, V.
c) V, V, F, V, V.
d) Nenhuma das alternativas.

24) O Buscador Google permite realizar buscar por um
determinado tipo de extensão de arquivo, utilizando
comandos no próprio buscador, assinale a forma de
buscar um arquivo do tipo Doc para uma obra de um
autor:
a) intitleDoc: (Nome Do Autor)
b) filetype:doc (Nome do Autor)
c) inanchor: (Nome do Autor)
d) Nenhuma das alternativas.
25) Considerando a ferramenta para o gerenciamento
de pastas, procedimento de criar, alterar, pesquisar e
remover, marque a alternativa correta para o Sistema
operacional Windows.
a) Windows Explorer
b) Microsoft Windows office
c) Microsoft Windows Files
d) Nenhuma das alternativas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26)Sobre o Manejo Florestal, assinale a alternativa
CORRETA:
a) O Manejo Florestal Comunitário é uma oportunidade
para conciliar o uso dos recursos florestais e o
desenvolvimento sustentável das comunidades na
Amazônia. Os benefícios ambientais, sociais e
econômicos gerados pelo manejo oferecem às
comunidades e pequenos produtores florestais uma nova
forma de se relacionar com a floresta, a partir do uso da
Reserva Legal da propriedade.
b) Plano de Manejo Florestal Sustentável de Pequena
Escala é para os planos que sejam responsabilidade de
uma
associação
ou
representação
comunitária
(associação de produtores, cooperativas, sindicato de
trabalhadores rurais) e que tenham a intensidade de
colheita de até 10 m3/ha.
c) Manejo Florestal Comunitário é voltado para produtores
rurais, detentores de terras com até 500 hectares com a
admissão apenas de um único plano de manejo por
pessoa.
d) Nenhuma das alternativas.

INFORMÁTICA
21) Google E Microsoft atualmente, possui
ferramentas web que competem na mesma categoria,
de editores online, como exemplo podemos citar as
ferramentas do Google Docs, com o diferencial de ser
um editor web integrado com armazenamento online.
Além desta podemos citar como ferramenta desta
categoria:
a) DropBox
b) Amazon AWS
c) Office 365
d) Nenhuma das alternativas.
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acordos e regras para aceso a tais recursos, envolvendo
instituições governamentais, comunidades de pescadores,
empresas e agentes ambientais voluntários.
( ) Apoio a estudos de criação e implantação de Reservas
Extrativistas, ao manejo participativo nas Resex e ao
fortalecimento de associações de produtores extrativistas.
( ) Estabelecimento de metas com finalidade de fiscalizar
as áreas protegidas e atribuir multa a aqueles que forem
flagrados desmatando ou praticando quaisquer atos
vedados pelo Projeto.
( ) Criação de novas áreas protegidas na Mata Atlântica e
realização de estudos para a criação de mais um milhão
de hectares, além da recuperação de áreas de reserva
legal e de preservação permanente, implantação de
ecoturismo de base comunitária e aperfeiçoamento de
normas legais de proteção da vegetação nativa.
Após análise, marque a alternativa verdadeira:
a) V – V – F – V.
b) V – F – F – V.
c) V – V – V – F.
d) Nenhuma das alternativas.

27)Para cumprir o seu objetivo, o Programa Piloto para
Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7),
estruturou subprogramas e projetos que atuaram em
temas estratégicos para o uso e a proteção das
florestas tropicais, com base nas linhas temáticas.
Leia as alternativas abaixo e assinale a alternativa que
NÃO corresponde a uma das linhas temáticas.
a) Apoio à produção sustentável – Desenvolveu
experiências inovadoras nas áreas de proteção, produção
sustentável e educação ambiental, com envolvimento das
comunidades locais e órgãos governamentais, por meio do
Subprograma Projetos Demonstrativos (PDA I, II e III),
Projeto de Apoio ao Manejo Florestal Sustentável
(ProManejo), Projeto de Manejo dos Recursos Naturais da
Várzea (ProVárzea), Projetos Demonstrativos dos Povos
Indígenas (PDPI) e Projeto de Mobilização e Capacitação
para Prevenção de Incêndios Florestais
na Amazônia (Proteger I e II).
b) Recuperação de Área devastada – Desenvolveu uma
linha em que consistia em arrecadar fundos para
transformar a área devastada pelo desmatamento em
espaço útil, para que a população local pudesse usufruir.
Concentrou suas ações na recuperação das florestas
nacionais, reservas extrativistas e terras indígenas
desenvolvidas no âmbito dos Projetos Reservas
Extrativistas (Resex), Corredores Ecológicos (CE),
Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia
Legal (PPTAL) e Subprograma Mata Atlântica (SMA).
c) Disseminação de conhecimentos - Teve como foco a
identificação, sistematização e disseminação dos
conhecimentos produzidos no próprio PPG7 com o
objetivo de transformá-los em subsídios para as políticas
públicas implementadas na área ambiental. Os projetos,
de um modo geral, contribuíram para esse objetivo,
contudo, essa linha foi liderada pelos Projetos de Apoio ao
Monitoramento e Análise (AMA) e Apoio à Coordenação
do Programa Piloto (ACPP).
d) Nenhuma das alternativas.

30) Leia as sentenças abaixo e determine a alternativa
CORRETA:
a) Pelo conceito adotado pela FAO – Organização das
Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, floresta
é área medindo mais de 1,5 ha com árvores maiores que 2
m de altura e cobertura de copa superior a 5%, ou árvores
capazes de alcançar estes parâmetros in situ. Isso não
inclui terra que está predominantemente sob uso agrícola
ou urbano.
b) Pelo conceito adotado pela UNFCCC – United Nations
Framework Convention on Climate Change: Floresta é
uma área de no mínimo 2 ha com cobertura de copa (ou
nível de estoque equivalente) de mais de 40% com
árvores com o potencial de atingir a altura mínima de 2-8
m na maturidade in situ. Uma floresta pode consistir ou de
formações florestais fechadas (densas) onde árvores de
vários estratos e suprimidas cobrem uma alta proporção
do solo ou florestas abertas. Povoamentos naturais jovens
e todas as plantações que ainda podem atingir densidade
de 40% ou uma altura das árvores de 8 m são incluídos
como floresta, assim como áreas que normalmente fazem
parte da área florestal, que estão temporariamente
desflorestadas como resultado da intervenção humana,
como a colheita ou causas naturais, mas cuja reversão a
floresta é esperada.
c) O Serviço Florestal Brasileiro, no desenvolvimento de
seus trabalhos e na elaboração dos relatórios nacionais e
internacionais sobre os recursos florestais do país,
considera como floresta as tipologias de vegetação
lenhosas que mais se aproximam da definição de florestas
da Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO). Estas correspondem às seguintes
categorias de vegetação do Sistema de Classificação do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):
Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Aberta;
Floresta
Ombrófila
Mista;
Floresta
Estacional
Semidecidual; Floresta Estacional Decidual; Campinarana
(florestada e arborizada); Savana (florestada e arborizada)
– Cerradão e Campo-Cerrado; Savana Estépica
(florestada e arborizada) – Caatinga arbórea; Estepe
(arborizada); Vegetação com influência marinha,
fluviomarinha, (arbóreas); Vegetação remanescente em
contatos em que pelo menos uma formação seja florestal;
Vegetação
secundária
em
áreas
florestais;
Reflorestamento.

28) Quanto à Infração Administrativa Ambiental,
assinale a alternativa INCORRETA:
a) Considera-se infração administrativa ambiental toda
ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso,
gozo, promoção, proteção e recuperação do meio
ambiente.
b) São autoridades competentes para lavrar auto de
infração ambiental e instaurar processo administrativo os
funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema
Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para
as atividades de fiscalização, bem como os agentes das
Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.
c) As infrações administrativas são punidas com as
seguintes sanções: advertência; multa simples; multa
diária e prisão simples.
d) Nenhuma das alternativas.
29) O Programa Piloto para Proteção das Florestas
Tropicais do Brasil (PPG7) obteve resultados muito
importantes. Analise os itens abaixo e marque V para
os resultados verdadeiros e F para os falsos.
( ) Fortalecimento do manejo dos recursos naturais das
várzeas amazônicas, portadoras de grande importância
ecológica e econômica, com destaque para a produção
pesqueira. Realização de estudos sobre a cadeia de
pesca, identificação e fomento a iniciativas promissoras de
manejo comunitário dos recursos pesqueiros, bem como
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Assinale a opção CORRETA:
a) Somente o item II está correto;
b) Somente os itens I e II estão corretos;
c) Os itens I, II e III estão corretos;
d) Nenhuma das alternativas.

d) Nenhuma das alternativas.
31) Em regra, pela legislação vigente, é proibido o uso
de fogo na vegetação. Entretanto há exceções.
Assinale a alternativa CORRETA que represente uma
situação que permite o uso de fogo na vegetação:
a) em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o
emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais,
independentemente de prévia aprovação do órgão
estadual ambiental competente do Sisnama.
b) emprego da queima controlada em Unidades de
Conservação, em conformidade com o respectivo plano de
manejo e mediante prévia aprovação do órgão gestor da
Unidade de Conservação, visando ao manejo
conservacionista
da
vegetação
nativa,
cujas
características
ecológicas
estejam
associadas
evolutivamente à ocorrência do fogo;
c) atividades de exploração devidamente aprovada pelos
órgãos competentes e realizada por instituição de
pesquisa reconhecida, mediante prévia aprovação do
órgão ambiental competente do Sisnama.
d) Nenhuma das alternativas.

34) De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), assinale a
alternativa INCORRETA:
a) O licenciamento ambiental é um importante instrumento
de gestão da Política Nacional de Meio Ambiente. Por
meio dele, a administração pública busca exercer o
necessário controle sobre as atividades humanas que
interferem nas condições ambientais. Desta forma tem,
por princípio, a conciliação do desenvolvimento econômico
com o uso dos recursos naturais, de modo a assegurar a
sustentabilidade dos ecossistemas em suas variabilidades
físicas, bióticas, sócio-culturais e econômicas. Deve,
ainda, estar apoiado por outros instrumentos de
planejamento de políticas ambientais como a avaliação
ambiental estratégica; avaliação ambiental integrada; bem
como por outros instrumentos de gestão – zoneamento
ecológico econômico, planos de manejo de unidades de
conservação, planos de bacia, etc.
b) O licenciamento é um poderoso mecanismo para
incentivar o diálogo setorial, rompendo com a tendência de
ações corretivas e individualizadas ao adotar uma postura
preventiva, mas pró-ativa, com os diferentes usuários dos
recursos naturais. É um momento de aplicação da
transversalidade nas políticas setoriais públicas e privadas
que têm interface com a questão ambiental. A política de
transversalidade para o licenciamento é, por definição,
uma política de compartilhamento da responsabilidade
para a conservação
ambiental por meio do
desenvolvimento sustentável do país. Para sua
efetividade, os preceitos de proteção ambiental devem ser
definitivamente incorporados ao planejamento daqueles
setores que fazem uso dos recursos naturais.
c) A Licença de Instalação (LI) autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, após verificar o
cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com
as medidas de controle ambiental e as condições
determinadas para a operação. Para solicitar essa licença
é necessário somente: Inscrição e regularidade no
Cadastro Técnico Federal (CTF); Processo de
licenciamento ambiental federal ativo e Plano Básico
Ambiental (PBA).
d) Nenhuma das alternativas.

32) A gestão das florestas do Brasil envolve diferentes
instituições e os três níveis de governo: federal,
estadual e municipal. No Governo Federal, a gestão
florestal está sob a responsabilidade direta de quatro
instituições. Diante disso, assinale a alternativa
CORRETA:
a) O Ministério do Meio Ambiente (MMA) é responsável
pela formulação das políticas florestais. Atua como poder
concedente para produção florestal sustentável, sendo o
responsável pela assinatura dos contratos de concessão
florestal.
b) O Instituto Brasileiro do Meio e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA)é o órgão gestor das florestas
públicas federais para a produção sustentável de bens e
serviços. Possui também a responsabilidade de geração
de informações, capacitação e fomento na área florestal.
c) O Serviço Florestal Brasileiro (SFB) é o órgão de
controle e fiscalização ambiental responsável pelo
licenciamento e controle ambiental das florestas
brasileiras.
d) Nenhuma das alternativas.
33) Leia as assertivas:
I - Entendem-se por educação ambiental 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.
II - Alguns princípios básicos da educação ambiental são:
o enfoque humanista, holístico, democrático e
participativo; a garantia de continuidade e permanência do
processo educativo; a permanente avaliação crítica do
processo educativo; a abordagem articulada das questões
ambientais locais, regionais, nacionais e globais.
III - A educação ambiental será desenvolvida como uma
prática educativa integrada, contínua e permanente em
todos os níveis e modalidades do ensino formal. A
educação ambiental deve ser implantada como disciplina
específica no currículo de ensino. Nos cursos de pósgraduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto
metodológico da educação ambiental, é obrigatória a
criação de disciplina específica.

35) Leia as definições abaixo e assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Acidente ambiental - Evento não planejado e indesejado
que obrigatoriamente cause diretamente danos ao meio
ambiente e à saúde pública e prejuízos sociais e
econômicos.
b) Emergência ambiental - Ameaça súbita ao bem-estar do
meio ambiente ou à saúde pública em decorrência de
falhas em sistema tecnológico/industrial, ou ainda, devido
a um desastre natural, constituindo-se em situação de
gravidade que obriga a adoção de medidas apropriadas.
c)Queimada controlada - Considera-se Queima Controlada
o emprego do fogo como fator de produção e manejo em
atividades agropastoris ou florestais, e para fins de
pesquisa científica e tecnológica, em áreas com limites
físicos previamente definidos.
d) Nenhuma das alternativas.
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36) Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Área de Preservação Permanente – APP é 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,
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas;
b) Área rural consolidada é área localizada no interior de
uma propriedade ou posse rural com a função de
assegurar o uso econômico de modo sustentável dos
recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e
a reabilitação dos processos ecológicos e promover a
conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a
proteção de fauna silvestre e da flora nativa;
c) Área verde urbana é espaços, públicos ou privados,
com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa,
natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis
de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município,
indisponíveis para construção de moradias, destinados
aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade
ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos,
manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e
manifestações culturais.
d) Nenhuma das alternativas.

detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as
penas cumulativamente.
d) Nenhuma das alternativas.
39) Assinale a alternativa CORRETA:
Considera-se Área de Preservação Permanente, em
zonas rurais ou urbanas:
a) as faixas marginais de qualquer curso d’água natural
perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a
borda da calha do leito regular, em largura mínima de 50
(cinquenta) metros, para os cursos d’água de menos de 10
(dez) metros de largura;
b) as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em
faixa com largura mínima de 30 (trinta) metros, em zonas
rurais;
c) as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água
perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no
raio mínimo de 50 (cinquenta) metros.
d) Nenhuma das alternativas.
40) Marque a alternativa CORRETA:
a) O manejo florestal sustentável da vegetação da
Reserva Legal com propósito comercial depende de
autorização do órgão competente e deverá atender as
seguintes diretrizes e orientações: não descaracterizar a
cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da
vegetação nativa da área; assegurar a manutenção da
diversidade das espécies; conduzir o manejo de espécies
exóticas com a adoção de medidas que favoreçam a
regeneração de espécies nativas.
b) Nos pantanais e planícies pantaneiras, não é permitida
a exploração ecologicamente sustentável.
c) A Reserva Legal pode ser conservada com cobertura de
vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural,
possuidor ou ocupante a qualquer título, e quaisquer
pessoas, exceto as jurídicas.
d) Nenhuma das alternativas.

37) Leia as alternativas e marque a INCORRETA.
a) No âmbito dos estados e do Distrito Federal, o arranjo
institucional para a gestão florestal possui algumas
variações, mas, de maneira geral, as secretarias estaduais
de meio ambiente são responsáveis pela formulação de
políticas e normas florestais, e os órgãos estaduais de
meio ambiente são responsáveis pelo licenciamento,
controle e fiscalização das atividades florestais e
conservação. Alguns estados criaram órgãos específicos
para a gestão de florestas públicas. Nos municípios, que
possuem estrutura para gestão florestal o arranjo é
semelhante. A participação social na gestão florestal, nos
estados, ocorre na maioria dos casos no âmbito dos
conselhos estaduais de meio ambiente.
b) A Comissão Nacional de Florestas (CONAFLOR) é o
órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do
Meio Ambiente (SISNAMA). É um colegiado representativo
dos órgãos federais, estaduais e municipais de meio
ambiente, do setor empresarial e da sociedade civil.
c)O Inventário Florestal Nacional (IFN) é coordenado pelo
Serviço Florestal Brasileiro e visa ao levantamento
periódico de informações sobre a área e as condições da
cobertura florestal brasileira, nativa e plantada. Os seus
resultados subsidiarão as ações do Estado e da sociedade
para o desenvolvimento e avaliação das políticas públicas
e projetos de uso e conservação das florestas.
d) Nenhuma das alternativas.
38) Assinale a alternativa que NÃO constitui um
Crime contra a Fauna:
a) Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que
possam provocar incêndios nas florestas e demais formas
de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de
assentamento humano: Pena - detenção de um a três
anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
b) 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: Pena detenção de seis meses a um ano, e multa.
c) Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em
lugares interditados por órgão competente: Pena -
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