Edital de Abertura do Concurso Público
CONSEG/GO - no 01/2019
cargo

FISCAL AMBIENTAL
caderno de provas

leia com atenção as instruções abaixo
Prezado(a) Candidato(a),
1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 30 (trinta) itens, ordenados de 1 a 30, com alternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito,
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.
3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado,
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.
MARQUE ASSIM

NÃO MARQUE ASSIM

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua
caligrafia usual, a seguinte frase:

A persistência é o caminho do êxito.

6. A folha de texto definitiva da Prova Discursiva não poderá ser assinada, rubricada, nem conter em outro local que não
apropriado qualquer palavra, desenho ou marca que a identifique, sob pena de anulação. A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinada a transcrição do texto definitivo acarretará na anulação da prova do(a)candidato(a).
7. No momento da entrega da Prova Discursiva o(a) candidato(a) deverá realizar o destaque da filipeta na presença do
fiscal de sala, o qual receberá tanto a prova discursiva quanto a filipeda correspodente.

8. O tempo máximo de duração da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir

da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

9. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
11. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

12. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2019 poderá implicar na anulação
da sua prova.
13. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

14. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível
no site www.idcap.org.br.
boa prova a todos!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 07.

c) “Médica” (Linha 5)

d) “Óbitos” (Linha 10)

e) “Alteráveis” (Linha 19)

QUESTÃO 03

Em relação à pontuação do Texto, julgue as afirmativas abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, assinale a alternativa com a ordem correta das respostas, de cima para baixo:
(__)- Manteria o sentido original do texto se acrescentássemos uma vírgula imediatamente após a palavra “cardiovasculares” (linha 1);

(__)- As vírgulas que isolam a palavra “mas” (linha 3) poderiam ser
substituídas por travessões, sem alteração da correção gramatical do
trecho;
(__)- A vírgula presente imediatamente após “Entretanto” (linha 12) é
obrigatória.
a) F-V-V.

b) V-V-V.
c) V-F-F.

d) F-F-V.
e) F-F-F.

QUESTÃO 04

Sobre a partícula “que” (linha 6), é correto afirmar que ela introduz
uma:

QUESTÃO 01

a) Oração subordinada substantiva objetiva direta.

Sobre o Texto e seu contexto, analise:

(__)- As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa
de mortalidade entre os adultos de meia idade nos países ricos;
(__)- Está concretizado que “nas próximas décadas o câncer se transforme na maior causa de morte no mundo”, segundo pesquisadores;
(__)- Em 2017, foram registrados no mundo quase 17,7 milhões de óbitos devido a doenças cardíacas.

b) Oração subordinada substantiva completiva nominal.
c) Oração subordinada substantiva subjetiva.

d) Oração subordinada substantiva predicativa.
e) Oração subordinada adjetiva restritiva.
QUESTÃO 05

Julgue os itens acima em verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa contendo a ordem correta das respostas, de cima
para baixo:

Todas as alternativas a seguir são sinônimas da palavra “provável” (linha 6). Não poderia, contudo, substituí-la devido a erro ortográfico a
seguinte:

b) F-F-V.

b) “Possível”

a) V-V-V.

c) “Prezumível”

c) F-V-F.

d) “Viável”

d) V-F-V.
e) F-F-F.

a) “Plausível”

e) “Razoável”

QUESTÃO 02

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa que representa corretamente uma palavra retirada do Texto acentuada pela seguinte regra:

“As doenças cardíacas representaram mais de 40% das mortes no
mundo, [...]” (linhas 8 a 10).

a) “Países” (Linha 3)

a) Simples, formado por uma oração, apenas.

“Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo.”
b) “Câncer” (Linha 4)
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É correto afirmar que o período acima retirado do Texto é:

b) Composto, formado por uma oração coordenada assindética e uma
oração coordenada sindética aditiva.
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c) Composto, formado por uma oração coordenada assindética e uma
oração coordenada sindética explicativa.

d) Composto, formado por uma oração principal e uma oração subordinada adjetiva restritiva.
e) Composto, formado por uma oração principal e uma oração subordinada adjetiva explicativa.
QUESTÃO 07

“As doenças cardiovascularescontinuam sendoa principal causa de
mortalidade entre os adultos de meia idade no mundo, [...]” (linhas 1
a 3).
Assinale a alternativa em que o(s) termo(s) destacado(s) não exerce(m)
função sintática alguma no período retirado do Texto:
a) “As doenças cardiovasculares”.

d) Objeto indireto.
e) Sujeito.

QUESTÃO 11

O Termo de Compromisso – TC destina-se, exclusivamente, a permitir
que as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pelos empreendimentos em regularização possam promover as necessárias correções de
suas atividades exigidas pela IBAMA. Assinale a alternativa correta que
corresponde ao prazo máximo em anos de vigência do compromisso,
com possibilidade de prorrogação por igual período a um serviço com
isenção de pagamento.
a) 07.

b) 06.
c) 05.

b) “Continuam sendo”.

d) 04.

c) “A principal causa de mortalidade”.

e) 03.

d) “Entre”.

e) “No mundo”.

c) Objeto direto.

QUESTÃO 12

Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna:

O poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros,
afetados por sua atividade. Assinale a alternativa correta correspondente aos órgãos que terão legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

a) Porque.

b) CONAMA e o IBAMA.

QUESTÃO 08

“Certamente há um _________ para eles terem discutido.”.

b) Por que.

c) Secretário do Meio Ambiente e Ministério Público da União.

d) Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República e IBAMA.

c) Porquê.

e) Instituto Chico Mendes e o SISNAMA.

d) Por quê.

e) Para que.

QUESTÃO 13

QUESTÃO 09

“O cigarro é muito prejudicial à saúde humana.”.

A crase foi empregada no trecho acima pela seguinte justificativa:

a) Há contração entre preposição exigida por regência nominal e artigo definido feminino.
b) Há contração entre preposição exigida por regência verbal e artigo
definido feminino.
c) É obrigatório o emprego da crase em locuções adverbiais como, por
exemplo, “à saúde”.

d) É obrigatório o emprego da crase em locuções prepositivas como,
por exemplo, “à saúde”.
e) É obrigatório o emprego da crase em algumas locuções conjuntivas
como, por exemplo, “à saúde”.
QUESTÃO 10

“O alimento envenenou boa parte do reino.”. Os termos destacados
exercem função sintática de:
a) Agente da passiva.

b) Complemento nominal.

a) Ministério Público da União e dos Estados.
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Com base nas sanções penais e administrativas derivadas de condutas
e atividades lesivas ao meio ambiente, as penas restritivas de direito
são, exceto:
a) Prestação pecuniária.

b) Prestação de serviços à comunidade.
c) Recolhimento domiciliar.

d) Interdição definitiva de direitos.

e) Suspensão parcial ou total de atividades.
QUESTÃO 14

O Processo do AIA é dividido em três etapas com diferentes atividades
(Etapa Inicial; Etapa de Análise Detalhada e Etapa pós-aprovação - se a
decisão for favorável). Em relação ao processo de AIA, analise:
I- Etapa Inicial: função de determinar se é necessário avaliar os impactos ambientais de forma detalhada;

II-Análise Detalhada: é aplicado somente nos casos de atividades que
tenham o potencial de causar impactos significativos;

III- Etapa pós-aprovação: quando o empreendimento foi implantado
ainda se prossegue com medidas de gestão preconizadas no EIA e com
o monitoramento dos impactos reais causados pela atividade.
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QUESTÃO 18

Dos itens anteriores:

a) Apenas o item I está correto.

Assinale a alternativa correta que corresponde a afirmativa descrita
abaixo, dentro do processo do AIA.

b) Apenas o item III está correto.

“Estabelece que deve haver um prazo para manifestação do órgão licenciador, mas não estipula esse prazo.”

c) Apenas os itens I e II estão corretos.

d) Apenas os itens II e III estão corretos.

a) Consulta pública.

e) Todos os itens estão corretos.

b) Elaboração do EIA e do RIMA.

QUESTÃO 15

Sempre que o IBAMA julgar necessário ou for solicitado por entidade
civil, pelo Ministério Público ou por cinquenta ou mais cidadãos, será
promovida Audiência Pública para a apresentação e discussão do projeto e de seu respectivo RIMA. O IBAMA fixará em edital e anunciará
pela imprensa local, a abertura do prazo de solicitação de Audiência
Pública. Assinale a alternativa correta que corresponde ao tempo mínimo em dias da abertura do prazo.

c) Análise técnica do EIA.
d) Decisão.

e) Acompanhamento e monitoramento.

QUESTÃO 19

c) 60.

Área de Preservação Permanente é a 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. Assinale a alternativa correta correspondente a largura mínima em zona urbanas com áreas no entorno
dos lagos e lagoas naturais.

e) 120.

b) 50 m.

a) 15.

b) 45.
d) 90.

a) 100 m.
QUESTÃO 16

Algumas atividades ou empreendimentos estão sujeitas ao licenciamento ambiental, em relação as atividades que requerem licenciamento no uso de recursos naturais, assinale a alternativa incorreta.
a) Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais.
b) Utilização do patrimônio genético natural.

c) 40 m.

d) 30 m.
e) 20 m.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa correta que corresponde a definição abaixo.

“Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original.”

c) Manejo de recursos aquáticos vivos.

d) Atividade de manejo e criadouro de fauna.

e) Uso da diversidade biológica pela biotecnologia.
QUESTÃO 17

Em relação aos principais elementos da ISO 14001, analise:

(__)- Política ambiental (alta gerência) é a fase em que a organização
define uma política ambiental e assegura seu comprometimento com
ela;
(__)- Implementação é a fase em que a organização coloca o plano em
ação, fornecendo os recursos e mecanismos de apoio;
(__)- Planejamento é a fase em que organização formula um plano que
satisfaça a política ambiental.

Julgue os itens acima em verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa contendo a ordem correta das respostas, de cima
para baixo:
a) V-F-V.

a) Plano de manejo.
b) Recondução.

c) Recuperação.
d) Reposição.

e) Restauração.

QUESTÃO 21

O Licenciamento Ambiental é a base estrutural do tratamento das
questões ambientais pela empresa. Em relação ao Licenciamento Ambiental, analise:

I- O zoneamento é uma delimitação de áreas em que os municípios são
divididos em zonas de características diferentes;
II-Relatório de Controle Ambiental – Documento que fornece informações de caracterização do empreendimento a ser licenciado;

b) V-V-V.

III- EIA/ RIMA - Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto
Ambiental - Exigência legal, instituída pela Resolução CONAMA 001/86,
na implantação de projetos com significativo impacto ambiental.

d) F-V-V.

a) Apenas o item II está correto.

c) F-F-F.

e) V-V-F.

Dos itens acima:

FISCAL AMBIENTAL

b) Apenas o item III está correto.
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QUESTÃO 25

c) Apenas os itens I e II estão corretos.

d) Apenas os itens II e III estão corretos.
e) Apenas os itens I e III estão corretos.

QUESTÃO 22

As entidades sem fins lucrativos de caráter beneficente interessadas
em receber bens apreendidos deverão encaminhar ao IBAMA ofício
contendo denominação da entidade, CNPJ com data de abertura há
pelo menos:
a) 02 anos.

b) 10 dias.
c) 05 dias.

e) 02 dias.

c) 04 anos.

d) 05 anos.

QUESTÃO 26

Em relação as funções da AIA, assinale a alternativa incorreta.

QUESTÃO 23

Em relação ao regime de Proteção das Áreas de Preservação Permanente:

(__)- A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e
restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública;

(__)- A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de
Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade
pública, de interesse social;
(__)- É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Permanente para obtenção de água e para realização de atividades
de baixo impacto ambiental.

Julgue os itens acima em verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa contendo a ordem correta das respostas, de cima
para baixo:
a) V-F-V.

b) F-F-V.

a) Redefinição de objetivos e responsabilidades.
b) Formulação de projetos.

c) Seleção de melhores alternativas locacionais.
d) Legitimação de projetos viáveis.
e) Retirada de projetos inviáveis.

QUESTÃO 27

Assinale a alternativa correta que corresponde a única norma ISO
14000 auditável.
a) 14030.

b) 14020.
c) 14010.

d) 14004.
e) 14001.

c) V-V-F.

d) F-V-V.
e) F-F-F.

a) 30 dias.

d) 15 dias.

b) 03 anos.

e) 06 anos.

Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão
que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Em relação aos prazos máximos no processo administrativo para apuração de infração ambiental, assinale a alternativa correta que corresponde ao prazo máximo para o pagamento
de multa, contados da data do recebimento da notificação.

QUESTÃO 28

Nos crimes previstos contra a Flora, a pena é aumentada de um sexto a
um terço se o crime é cometido:

QUESTÃO 24

O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise
diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função
das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para
a formulação de exigências complementares, desde que observado um
prazo máximo em meses a contar do ato de protocolar o requerimento
até seu deferimento ou indeferimento. Assinale a alternativa correta
que representa esse prazo em meses quando não houver EIA/RIMA e/
ou audiência pública.
a) 02

b) 03.

I- Em época de seca ou inundação e/ou durante a noite, em domingo
ou feriado;
II-No período de queda das sementes e/ou no período de formação de
vegetações;
III- Contra espécies raras e ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça
ocorra somente no local da infração.
Dos itens acima:

a) Apenas o item III está correto.

b) Apenas os itens I e II estão corretos.

c) 04.

c) Apenas os itens I e III estão corretos.

d) 06.

d) Apenas os itens II e III estão corretos.

e) 12.

e) Todos os itens estão corretos.
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QUESTÃO 29

O pousio é a prática de interrupção temporária de atividades ou usos
agrícolas, pecuários ou silviculturais, por um período (anos) máximo,
para possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou da estrutura
física do solo. Assinale a alternativa correta que corresponde a esse
período máximo.
a) 05 anos.

b) 10 anos.
c) 15 anos.
d) 20 anos

e) 25 anos.

QUESTÃO 30

Em relação a delimitação da Área de Reserva Legal, assinale a alternativa incorreta.
a) O percentual mínimo é de 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas (localizado na Amazônia Legal).
b) Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas com o objetivo de implantação e ampliação de capacidade
de rodovias e ferrovias.
c) Um dos estudos e critérios para localização da área de Reserva Legal no imóvel rural é o plano de bacia hidrográfica.
d) Os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto estão sujeitos à constituição de Reserva Legal.

e) Uma das condições que será admitido o cômputo das Áreas de
Preservação Permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal
do imóvel será quando o proprietário ou possuidor tenha requerido
inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR, nos termos
da Lei.

FISCAL AMBIENTAL
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ORIENTAÇÕES GERAIS PROVA DISCURSIVA
A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada, nem conter, em outro local que não o apropriado,
qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação.
O candidato receberá nota zero na prova discursiva, quando: existir fuga ao tema, houver texto com quantidade inferior a 10 (dez)
linhas ou superior a 20 (vinte) linhas, houver texto escrito a lápis ou a caneta diferente da citada no edital 01/2019, apresentar letra ilegível
ou em outro vernáculo, estiver escrito em versos, em formato estritamente narrativo ou com formas não verbais, símbolos, desenhos e números. Não serão distribuidos folhas suplementares para rascunho e nem para versão final da prova discursiva.

QUESTÃO 01
Discurse sobre a Dicotomia entre : o progresso da urbanização e a preservação do meio ambiente, mantendo os recursos naturais.

RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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