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MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 
EDITAL Nº 051/2022 

 

 
EXECUÇÃO: 

 
www.premierconcursos.com.br 

 
 

CARGO:   LICENCIADOR AMBIENTAL 
 
 

INSTRUÇÕES: 
 

O candidato deve verificar se o caderno de prova que recebeu está completo e se as questões estão legíveis, somente quando o fiscal autorizar. 
Caso o mesmo esteja incompleto ou ilegível, deverá solicitar imediatamente outro ao fiscal. Não serão aceitas reclamações posteriores. Leia as 
instruções abaixo e após preencha seus dados ao final desta página. 
 
DO MATERIAL PERMITIDO: Para realização das provas, o candidato deverá portar somente caneta esferográfica, com tinta azul ou preta e 
documento de Identidade. Os demais pertences serão colocados em local indicado pelo fiscal. Aparelhos eletro-eletrônicos, tais como telefones 
celulares e outros deverão permanecer desligados, sob pena de eliminação do candidato. 
 
DAS PROVAS: A interpretação das questões faz parte do Concurso Público, portanto não serão permitidos questionamentos aos fiscais sobre o 
conteúdo das mesmas. No caso de encontrar algum erro em alguma questão, o candidato deve apenas informar ao fiscal para que seja feito o 
devido registro. A duração máxima da prova será de 03 horas. 
 
DA GRADE DE RESPOSTA: Não deverá ser feita nenhuma marca fora dos campos reservados às respostas. A grade de respostas não será 
substituída em caso de marcação errada ou rasura, salvo defeito de impressão. A grade de resposta deverá ser marcada conforme o modelo 
abaixo. 
 

                              Exemplo:    A        B       C       D       E 
 
DA SAÍDA DA SALA: Os dois últimos candidatos a terminarem a prova escrita, juntamente com o fiscal, além de rubricar o lacre dos envelopes 
dos cadernos de prova e das grades de resposta e assinar a Ata de aplicação das Provas Escritas. 

 
PONTUAÇÃO: 

 

Disciplina N° questões N° Pts/ questão N° Pontos 

Língua Portuguesa 10 2,00 20,00 

Legislação e Conhecimentos Específicos 20 4,00 80,00 

Total 30 - 100,00 
 
 
 
 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 
Nome: ________________________________________________________________________________________ 

 
Documento de identidade: _____________________  Assinatura: ________________________________________ 





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 

EDITAL Nº 051/2022 

 
CARGO: LICENCIADOR AMBIENTAL 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
Leia atentamente o texto. 
 

Descubra os poderes medicinais da casca de maçã 
 
1. Dá para acreditar que uma fruta comum, que  
2. provavelmente está na sua cozinha agora, pode ser uma  
3. grande aliada contra diversas doenças? Estamos  
4. falando da maçã. Ela é deliciosa, diurética, hidrata,  
5. reduz o colesterol ruim e combate a prisão de ventre. E  
6. não é  só isso. A fruta também trata e previne  
7. hipertensão, que é uma doença silenciosa, causada por  
8. estresse, má alimentação ou tabagismo. 
9. No entanto, o segredo da maçã não está exatamente na 
10. parte branquinha, macia e doce que tanto adoramos, 
11. e sim na casca. Se a fruta não for orgânica, é melhor 
12. descartar essa parte. Mas, se você tiver garantias de 
13. que a maçã que chega à sua casa está longe de  
14. substâncias químicas, aproveite! 
15. A maçã contém alto teor de flavonoides. Com isso,  
16. pode regular os hormônios, melhorar o funcionamento  
17. do sistema circulatório e prevenir a vasoconstrição, que 
18. pode atacar os vasos sanguíneos. 
19. De modo geral, comer maçã com casca tem benefícios 
20. extraordinários para nossa saúde. Confira: 
21. - Ajuda a desintoxicar o fígado, porque contém cisteína; 
22. - Reduz os níveis de colesterol ruim no sangue; 
23. - Previne o aparecimento de hiperglicemia, uma vez  
24. que contém pectina; 
25. - Ajuda a combater a insônia, graças à presença de  
26. vitaminas do complexo B; 
27. - Combate a diarreia e a constipação; 
28. - Estimula a produção de sucos gástricos para ajudar a 
29. tratar gastrite e úlceras; 
30. - Melhora a memória. 

Fonte: Portal de Notícias TNH1 - www.tnh1.com.br/ (2018) 

 
 
 

ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA 
 
 
01 – Qual o principal objetivo do texto? 

a) Contextualizar o histórico de consumo de maçã 
no Brasil. 

b) Divulgar um estudo científico sobre os 
benefícios do consumo de frutas. 

c) Criticar os hábitos alimentares dos brasileiros. 
d) Informar o leitor sobre os benefícios do 

consumo de casca de maçã. 
e) Atualizar o leitor sobre o uso de pesticidas em 

macieiras. 
 
 
02 – Qual a palavra retirada do texto cuja divisão silábica 
está incorreta. 

a) Fru-ta. 
b) Sa-ú-de. 
c) Cons-ti-pa-ção. 
d) Ex-tra-or-di-ná-rio. 
e) A-pa-re-ci-me-nto. 

 
 
03 – Diversos benefícios do consumo de maçã com 
casca são mencionados no texto. Considerando essas 
informações, assinale o benefício que NÃO é mencionado 
no texto: 

a) Desintoxicação do pâncreas. 
b) Combate à prisão de ventre. 
c) Redução do colesterol ruim. 
d) Prevenção da hipertensão. 
e) Combate à insônia. 

 
 
04 – Qual das alternativas define corretamente o sentido 
de diurético (linha 4)?  

a) concernente a calor ou a caloria. 
b) relativo a secreção de suor; transpiração. 
c) diz-se de suco segregado pelo pâncreas. 
d) que ou o que estimula a secreção de urina. 
e) que ou o que produz efeitos benéficos no 

organismo.  
 
 
05 – Qual a alternativa que NÃO traz, respectivamente, 
um substantivo e um adjetivo retirados do texto, 
considerando seu contexto de uso? 

a) alto (l. 15) - teor (l. 15) 
b) fígado (l. 21) - ruim (l. 22) 
c) maçã (l. 4) - silenciosa (l. 7) 
d) cozinha (l. 2) - comum (l. 1) 
e) parte (l. 10) - extraordinários (l. 20) 

 
 
06 – Analise a frase do texto: “Ela é deliciosa, diurética, 
hidrata, reduz o colesterol ruim e combate a prisão de 
ventre.” (Linhas 4-5). Nessa frase, se o pronome “Ela” 
fosse flexionado para o plural, quantas outras palavras 
teriam de ser alteradas, mantendo-se a frase correta? 

a) 4 palavras. 
b) 5 palavras. 
c) 6 palavras. 
d) 7 palavras. 
e) 8 palavras 

 
 
07 – Qual a alternativa que apresenta a concordância 
verbal INCORRETA. 

a) Os Andes ficam na América. 
b) Entre nós, não há segredos. 
c) Isso são verdadeiras vitórias. 
d) Isso passa como belos comentários. 
e) Menos de três candidatos disputa a vaga. 

 
 
08 – Analise os itens em relação ao uso do “porque” (l. 
21)no texto. 
I – Poderia haver substituição de “porque” pela forma 
“porquê”, sem prejuízo à adequação gramatical da frase. 
II – Nesse contexto, “porque” poderia ser substituído por 
“por que motivo”, mantendo-se o mesmo sentido da frase. 
III – Em tal uso, a preposição “por” se une ao pronome 
interrogativo “que”, em uma oração interrogativa indireta. 

a) Nenhum item está correto. 
b) Todos os itens estão corretos. 
c) Apenas o item II está correto. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
e) Apenas os itens I e II estão corretos. 

 



09 – Assinale a alternativa que transpõe corretamente a 
frase “Estamos falando da maçã” (l. 3-4) para o pretérito 
imperfeito do indicativo: 

a) Estou falando da maçã. 
b) Estaria falando da maçã. 
c) Estaremos falando da maçã. 
d) Estávamos falando da maçã. 
e) Que estejamos falando da maçã.  

 
10 – “De modo geral, comer maçã com casca tem 
benefícios extraordinários para nossa saúde” (l 19-20). 
Qual é o sujeito da frase retirada do texto? 

a) Tem benefícios extraordinários. 
b) Comer maçã com casca. 
c) Para nossa saúde 
d) Der modo geral. 
e) Comer maçã. 
 
 

 

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
11 – Segundo o Art. 6º do Decreto n.º 4.340/2002 - Os 
limites da Unidade de Conservação, em relação ao 
subsolo, são estabelecidos: 
 I - no ato de sua criação, no caso de Unidade de 
Conservação de Proteção Integral;  
II - no ato de sua criação ou no Plano de Manejo, no caso 
de Unidade de Conservação de Uso Sustentável. 
III – quando surgirem os primeiros problemas em relação 
à Proteção Integral do Solo. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
12 – Conforme o Art. 20 do Decreto n.º 4.340/2002 –   
Compete ao Conselho de Unidade de Conservação:  
I - elaborar o seu regimento interno, no prazo de noventa 
dias, contados da sua instalação;  
II -  não acompanhar a elaboração, implementação e 
revisão do Plano de Manejo da Unidade de Conservação;  
III - esforçar-se para compatibilizar os interesses dos 
diversos segmentos sociais relacionados com a unidade; 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
13 – Segundo o Art. 10 da Resolução CONAMA nº 
237/1997 -  O procedimento de licenciamento ambiental 
obedecerá às seguintes etapas, EXCETO: 

a) Definição pelo órgão ambiental competente, com 
a participação do empreendedor...  

b) Requerimento da licença ambiental pelo 
empreendedor...  

c) Análise pelo órgão ambiental competente, 
integrante do SISNAMA...  

d) Audiência pública, quando couber, de acordo 
com a regulamentação pertinente;  

e) Indeferimento do pedido de licença, evitando a 
publicidade. 

14 – De acordo com o Art. 19 da Resolução CONAMA nº 
237/1997 - O órgão ambiental competente, mediante 
decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e 
as medidas de controle e adequação, suspender ou 
cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:  
I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes 
ou normas legais.  
II - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes 
que subsidiaram a expedição da licença.  
III - superveniência de graves riscos ambientais e de 
saúde. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
 
15 – Conforme o Art. 5º da Lei nº 9.519/1992 – Código 
Florestal Estadual  -São instrumentos da política florestal, 
EXCETO: 

a) o órgão florestal e o plano de manejo florestal;  
b) a pesquisa florestal e o estudo prévio de impacto 

ambiental; 
c) a educação ambiental e o incentivo à 

preservação florestal;  
d) a proibição da exploração florestal e uso do plano 

de produção florestal estadual;  
e) o monitoramento e a fiscalização dos recursos 

florestais. 
 
 
16 – Analise as alternativas e assinale a INCORRETA: 
Segundo o Art. 42 da Lei nº 9.519/1992 – Código 
Florestal Estadual  -Para os fins previstos nesta Lei 
entende-se por:  

a) espécie nativa: espécie que foi trazida do exterior 
e plantada no território do Rio Grande do Sul; 

b) floresta: toda formação florística de porte arbóreo, 
mesmo em formação;  

c) floresta heterogênea: florestas mistas quanto à 
composição de espécies;  

d) florestas inequianas: florestas compostas de 
indivíduos de várias idades;  

e) florestas não vinculadas: florestas implantadas 
com recursos próprios; 
 

 
17 – Segundo o Art. 12 da Lei  nº 10.330/1994 – sistema 
estadual de proteção ambiental –SISEPRA - Em cada 
Secretaria de Estado, bem como em suas entidades 
descentralizadas, haverá um Grupo Setorial de 
Planejamento Ambiental - GSPA – responsável, entre 
outros itens,por: 
I - articulação com a Secretaria responsável pelo meio 
ambiente no Estado e distante do CONSEMA; 
II - auxílio no controle e fiscalização do meio ambiente 
relacionado com os respectivos campos de atuação; 
III - promoção e difusão dos assuntos de interesse 
ambiental. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 



 
18 – Conforme o Art. 20 da Lei  nº 10.330/1994 – sistema 
estadual de proteção ambiental – SISEPRA – NÃO são 
instrumentos da Política Estadual do Meio: 

a) a educação ambiental;  
b) a avaliação de impactos ambientais;  
c) a negatividade em relação aos riscos;  
d) a fiscalização, controle e monitoramento;  
e) a pesquisa científica e capacitação tecnológica. 

 
 
19 – De acordo com o Art. 15 da Lei  nº11.520/2000 – 
Código Estadual do Meio Ambiente - NÃO são 
instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente:  

a) os Fundos Ambientais;  
b) o Plano Federal de Preservação e Restauração 

dos Processos Ecológicos; 
c) o Zoneamento Ecológico e a avaliação de 

impactos ambientais; 
d) o zoneamento das diversas atividades produtivas 

ou projetadas;  
e) a análise de riscos e a educação ambiental. 

 
 
20 – Conforme o Art. 27 da Lei  nº11.520/2000 – Código 
Estadual do Meio Ambiente - Compete ao Poder Público 
promover a educação ambiental em todos os níveis de 
sua atuação e a conscientização da sociedade para a 
preservação, conservação e recuperação do meio 
ambiente, considerando:  
I - a educação ambiental sob o ponto de vista 
interdisciplinar;  
II - o fomento, junto a todos os segmentos da sociedade, 
da conscientização ambiental;  
III - o apoio à divulgação de propaganda danosa ao meio 
ambiente e à saúde pública;  
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
21 – Conforme o Art. 33  do Decreto n.º 38.356/1998 - O 
valor das multas será graduado de acordo com as 
seguintes circunstâncias atenuantes: 
I - não perdoar o infrator mesmo que haja reparação 
espontânea do dano. 
II - comunicação prévia, pelo infrator, às autoridades 
competentes, do perigo iminente de degradação 
ambiental. 
III - colaboração com os agentes encarregados da 
fiscalização e do controle ambiental. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 – Segundo Art. 36 do Decreto n.º 38.356/1998 - O 
auto de infração será lavrado na sede da repartição 
competente ou no local em que for verificada a infração, 
pela autoridade que a constatou, devendo conter, 
EXCETO: 

a) nome, domicílio e residência do infrator, bem 
como os demais elementos necessários à sua 
qualificação e identificação civil. 

b) dados do infrator,local, data e hora da lavratura. 
c) ocultação da infração e menção do dispositivo 

legal ou regulamentar transgredido. 
d) penalidade a que está sujeito o infrator e o 

preceito legal que autoriza a sua imposição. 
e) ciência, pelo autuado, que responderá pelo fato 

em processo administrativo. 
 

23 – De acordo com o Art. 67 da Lei Orgânica de São 
José do Inhacorá - A receita e a despesa pública do 
município obedecerão às seguintes leis:  
I - do Plano Plurianual;  
II - das Diretrizes Orçamentárias;  
III - do Orçamento Anual. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
24 – Analisar as alternativas e assinalar a INCORRETA: 
De acordo com o Art. 100 da Lei Orgânica de São José 
do Inhacorá -O Município, no desempenho de sua 
organização econômica, planejará e executará políticas 
voltadas para a agricultura e o abastecimento, 
especialmente quanto: 

a) convênios de assistência técnica;  
b) implantação do sistema troca-troca;  
c) implantação de cinturões verdes;  
d) proibição da preservação da mata nativa às 

margens das bacias hidrográficas; 
e) estímulo do reflorestamento. 

 
25 – Conforme o Art. 7º do Regime Jurídico do Município 
de São José do Inhacorá - A investidura em cargo público 
ocorrerá com a posse. § 1º NÃO faz parte dos requisitos 
básicos para investidura em cargo público:  

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou 
estrangeiro, na forma da lei;  

b) ter idade mínima de dezoito anos;  
c) estar quite com as obrigações militares e 

eleitorais;  
d) gozar dos direitos políticos;  
e) gozar de boa saúde física e mental para o 

exercício do cargo público, comprovada mediante 
sua palavra no momento da entrevista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
26 – Conforme o Art. 36 do Regime Jurídico do Município 
de São José do Inhacorá - A vacância do cargo decorrerá 
de:  
I – exoneração ou demissão;  
II – readaptação ou recondução;  
III – aposentadoria ou falecimento seu ou de um familiar.  
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
 
27 – De acordo com DIAS J. A. e MORAES FILHO, A. M, 
um dos temas mais importantes em matéria ambiental é o 
que diz respeito à responsabilidade pelos danos 
causados: 
I - por pessoas e empresas.  
II - pelos animais soltos na natureza.  
III - pelos funcionários das empresas, que cumprem as 
ordens de seus patrões.  
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item I está correto. 
c) Apenas o item II está correto. 
d) Apenas o item III está correto. 
e) Nenhum dos itens está correto. 

 
 
28 – DIAS J. A. e MORAES FILHO, A. M, quando trata da 
responsabilidade administrativa afirma as pessoas e 
empresas:  
I – estão sujeitas à responsabilização civil pelos danos 
que causarem ao meio ambiente; 
II - terão que observar os preceitos estabelecidos pela 
legislação administrativa sob pena de sofrerem as 
sanções nela previstas; 
III - a punição por culpa é excepcional, apenas ocorrendo 
nos casos expressamente definidos; 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
 
29 – Segundo DIAS J. A. e MORAES FILHO, A. M, A 
legislação ambiental brasileira, que se destaca como uma 
das mais modernas do mundo, prevê a possibilidade de 
punição das pessoas (naturais e jurídicas) que 
provocarem danos ao meio ambiente nas esferas:  

a) civil, administrativa e penal 
b) civil, administrativa e pessoal 
c) nacional, administrativa e penal 
d) internacional, civil e administrativa 
e) administrativa, popular e pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 – Conforme DIAS J. A. e MORAES FILHO, A. M, Muito 
mais do que punir os atos lesivos ao meio ambiente, a 
legislação brasileira prevê mecanismos visando ______ 
I - promover o dano ambiental 
II - ignorar o dano ambiental 
III - evitar o dano ambiental 
Qual a alternativa que completa a frase acima? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item I está correto. 
c) Apenas o item II está correto. 
d) Apenas o item III está correto. 
e) Nenhum dos itens está correto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


