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Simulado Especial 
Simulado Nacional IBAMA –  

Cargo: Técnico Ambiental - Pós-Edital 
Nome:  

___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso do IBAMA; 

2 – A prova contém 120 itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora 
CESPE/CEBRASPE, com assertivas para serem valoradas como “certo” ou “errado”. 

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do Estratégia 
Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8:00 às 12:30 para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 

7 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados no blog do Estratégia Concursos. 

8 – Esse simulado é uma autoavaliação! Você mesmo(a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível na área 
do aluno. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - https://bit.ly/Simulado-IBAMA-Técnico-22-01-22 

 
 
 

https://bit.ly/Simulado-IBAMA-Técnico-22-01-22
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PORTUGUÊS 

Fábio Dutra 

Assédio moral por competência e o teletrabalho 
na pandemia 

 
Muito apressadamente, em poucos meses, 

ocorreram inúmeras alterações no mundo do trabalho 
durante a pandemia (coronavírus |Covid-19) e 
permanecerão após ela. A pandemia declarada pela 
OMS – Organização Mundial da Saúde foi internalizada 
pelo Brasil por adesão ao Regulamento Sanitário 
Internacional OMS/Brasil, por meio do decreto 10.212, 
de 30/1/2020, tendo sido declarada a situação como de 
calamidade pública até 31/12/2020, pelo decreto 
legislativo 6, de 20/3/2020. 

A partir desse quadro, foram editados 
diversos atos normativos com a finalidade de abrandar 
os impactos graves da pandemia e frear a transmissão 
do vírus, principalmente com restrições à circulação de 
pessoas, o que acarretou na impossibilidade de 
estarem os trabalhadores em seus locais de trabalho, 
ainda que muitas atividades pudessem e devessem 
seguir sendo realizadas. Foram, então, publicados 
novos atos normativos, de apoio às empresas, visando, 
sobretudo, a manutenção de emprego e renda. 

 

De forma repentina, milhares de 
trabalhadores começaram a atuar, tanto quanto 
possível, em suas respectivas casas, pois, entre as 
primeiras medidas anunciadas como atenuantes do 
impacto da pandemia, incluía-se na MP 927, de 
22/3/2020, a adoção do regime de teletrabalho (art. 3º, 
I). Açodadamente, implementou-se o home 
office nacional (art. 62, III, da CLT). E, conquanto a CLT, 
com a alteração promovida pela lei 13.467/17, 
contenha um regramento sobre o teletrabalho (art. 75-
A a 75-E), a MP 927 trouxe nova disciplina à matéria 
(art. 4º e 5º). 

 

Trabalhar de dentro do lar é, além de conduta 
muito íntima e ímpar de cada empregado, reveladora 
da adaptabilidade de cada um nestes tempos de 
isolamento físico. Ao passo, por exemplo, que há quem 

facilmente adapte-se à nova rotina, há quem não 
consiga produzir com qualidade. 

Desponta, em tal cenário, a chamada 
"síndrome do caxias", ou seja, o bullying sofrido pelo 
empregado inteligente, organizado e capacitado. "O 
melhor burro é o que carrega mais peso"; "o prego 
que se destaca ganha martelada". Pensamentos assim 
são caracterizadores de uma espécie de assédio moral, 
qual seja, por competência ou por produtividade. 

 

Esta modalidade de assédio moral caracteriza-
se pela exigência de maior produtividade e/ou de 
atribuição de tarefas mais complexas aos trabalhadores 
mais competentes, habilidosos e inteligentes. 

O assédio moral por competência se 
apresenta, em muitos casos, como um falso 
"reconhecimento" por parte do empregador (ou 
chefia). Resulta em desequilíbrio entre o volume de 
trabalho maior exigido de determinado trabalhador 
(em face da sua competência, responsabilidade, 
dedicação, comprometimento, etc.), e o volume de 
trabalho menor requerido de outros trabalhadores que 
se encontram em idêntica situação funcional e salarial. 

É modalidade de assédio personalíssima, pois 
tem em pessoa determinada a sua vítima – 
diversamente do assédio moral ambiental ou 
organizacional (direcionado a pessoas indeterminadas). 

Certo que o assédio por competência é 
tendente a gerar degradação da saúde física e mental 
do trabalhador (em face da pressão velada 
experimentada pelo assediado) e, a nosso ver, passível 
de indenização compensatória (art. 186 e 927 do CCB; 
art. 5º, V e X, da CRFB; Convenção 190 da OIT; Anexo 
II da NR-17 da Portaria 3.214/87 do extinto MTE). 

 

01. Na linha 1, o verbo ‘ocorreram’ poderia ser 
substituído por ‘houveram’, mantendo-se a 
correção gramatical da frase. 

 

02. A inserção do sinal indicativo de crase em ‘a 
manutenção’ (último período do segundo 
parágrafo) ocasionaria erro gramatical no texto. 
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03. Infere-se das informações do quinto parágrafo 
do texto que o segmento “Desponta” (quinto 
parágrafo) refere-se a “nova rotina. 

 

04. A substituição da forma verbal “foram 
editados” (segundo parágrafo) por “editaram-
se” não modificaria os sentidos originais do 
texto. 

 

05. O segmento “Ao passo, por exemplo, que há 
quem facilmente adapte-se à nova rotina” 
(quarto parágrafo) expressa condição no 
parágrafo em que aparece. 

 

06. O sentido do texto seria mantido se o 
vocábulo ‘repentina’ (terceiro parágrafo) fosse 
substituído por ‘fortuita’. 

 

07. No segundo parágrafo, no trecho ‘Foram, 
então, publicados novos atos normativos’, o 
termo ‘novos atos normativos’ funciona como 
sujeito. 

 

08. A oração ‘Pensamentos assim são 
caracterizadores de uma espécie de assédio 
moral’ se encontra na voz passiva. 

 

Texto 2 
As profundas mudanças estruturais que 

ocorreram na Amazônia a partir da segunda metade do 
século XX e que se justificavam por um projeto 
geopolítico de integração nacional produziram diversas 
transformações sociais e ambientais na região, 
especificamente no estado do Amazonas. 

 

09. O sujeito do verbo ‘ocorreram’ (primeiro 
período) é ‘As profundas mudanças estruturais. 

 

10. Poderia ser empregada uma vírgula após a 
palavra ‘nacional’, com manutenção da correção 
gramatical. 

 

11. Nas duas ocorrências, o termo ‘que’ possui o 
mesmo referente.  

 

12. Os termos ‘geopolíticos’ e ‘século’ são 
acentuados em virtude de diferentes regras 
gramaticais.  

 

13. Infere-se do texto que as mudanças ocorridas 
na Amazonia produzem efeitos negativos para a 
região. 

 

Texto 3 

Governo já pagou R$70 bilhões em salários em 
2019 

 
Segundo o Portal da Transparência da 

Controladoria-Geral da União, cerca de 1,1 milhão 
servidores da ativa são remunerados pelo governo 
federal atualmente. Isso quer dizer que a folha de 
pessoal do governo já custou R$ 70,6 bilhões ao 
contribuinte apenas nos seis primeiros meses do ano. O 
órgão que mais gastou é o Ministério da Educação; 
mais de R$ 23 bilhões pagos a quase 380 mil 
funcionários. O Ministério da Economia é o segundo, 
com mais de R$ 15 bilhões em salários. 

 

14. A locução verbal ‘são remunerados’, primeiro 
período, poderia ser corretamente substituída 
por ‘é remunerado. 

 

15. Poderia ser inserida uma vírgula após o termo 
‘contribuinte’, no segundo período do texto. 
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Texto 4 
Nossos olhos estão sempre focando as coisas 

nas quais estamos interessados em nos aproximar, 
investigar, procurar ou ter. Devemos ver, mas, para ver, 
devemos focar; assim, estamos sempre focando algo. 
Nossas mentes estão construídas sobre as plataformas 
de caça e coleta dos nossos corpos. Caçar é especificar 
um alvo, rastreá-lo e se lançar contra ele. Coletar é 
especificar e agarrar. Lançamos pedras, lanças e 
bumerangues.  

Arremessamos bolas em aros, batemos na 
bola em direção da rede e lançamos pedras de granito 
pelo gelo nos alvos horizontais do curling. Lançamos 
projéteis nos alvos através de arcos, armas, rifles e 
foguetes. Vomitamos insultos, lançamos planos e 
vendemos ideias. Somos bem-sucedidos quando 
marcamos um gol ou atingimos o alvo. Falhamos, ou 
pecamos, quando não conseguimos (uma vez que a 
palavra pecado significa errar o alvo). Não conseguimos 
navegar sem focar algum lugar e, enquanto estamos 
nesse mundo, devemos sempre navegar. 

Estamos sempre, e simultaneamente, no 
ponto “a” (que é menos desejável do que poderia ser), 
movendo-nos em direção ao ponto “b” (que julgamos 
ser melhor, de acordo com nossos valores explícitos e 
implícitos). 

 

16. No primeiro período, o termo ‘nas quais’ 
poderia ser substituído por ‘onde’, sem prejuízo 
para a correção. 

 

17. No período ‘Caçar é especificar um alvo’, o 
verbo ‘Caçar’ exerce a função de sujeito. 

 

18. No último período do penúltimo parágrafo, a 
retirada da vírgula após a conjunção ‘e’ 
prejudicaria a correção gramatical. 

 

19. No terceiro parágrafo, o verbo ‘Estamos’, que 
introduz o período, é classificado como verbo de 
ligação.  

 

20. Infere-se do texto que a importância de ter  
foco na vida é uma questão muito em voga e 
bastante estudada e discutida nos dias atuais. 

 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Ranielison Passos 

Com relação a segurança da informação e ataques 
aos ambientes computacionais, julgue os 
próximos itens. 

21. Backdoor é um tipo de programa de ataque a 
computadores que se propaga automaticamente 
pelas redes, enviando cópias de si mesmo entre 
as máquinas a fim de afetar o desempenho das 
máquinas contaminadas. 

 

Julgue os próximos itens, relativo aos sistemas 
operacionais Linux e Windows e aos editores 
Microsoft Office e LibreOffice. 

22. Atualmente, o sistema de arquivos FAT 32, File 
Allocation Table, é utilizado mais para 
formatação de mídias que armazenam arquivos, 
como Pendrive e HD Externo, do que para 
suporte a formatação e gerenciamento de 
sistemas operacionais Windows. 

 

23. Dentre outras, podemos destacar Konqueror e 
Nautilus como as principais interface gráfica 
utilizadas em distribuições Linux. 

 

24. Sobre o Microsoft Excel, versão em Português 
no padrão de instalação, a função CONT.SE() é 
responsável por realizar o cálculo da quantidade 
de células não vazias dentro de um intervalo pré-
determinado, correspondendo a uma 
determinada condição. 
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25. Considerando o aplicativo Powerpoint, 
durante um processo de criação de 
apresentação, a função do Slide Mestre é definir 
um padrão, onde todos os slides possuem as 
mesmas fontes e imagens especificados. 

 

26. Durante a edição de um texto pelo escritor 
Microsoft Word, versão padrão em português do 
Brasil, ao clicar com o mouse em uma palavra 
específica de um parágrafo o usuário pretende 
realizar a operação de justificar parágrafo. Para 
isso ele poderá utilizar o comando de atalho 
CTRL+J. 

 

Observando os modelos de computação em 
nuvem, sistemas de protocolos e redes de 
computadores, julgue as próximas afirmações. 

27. Dentre os vários tipos de aquisição e 
contratação de sistemas em nuvem o formato 
Instâncias Reservadas se destaca como o mais 
comum. Nesse cenário, o usuário contrata um 
serviço a preço fixo mensal, pois é o tipo mais 
vantajoso e rentável existente para pequenas, 
médias e grandes empresas além de usuários 
comuns. 

 

28. Uma conexão de rede por VPN estabelece, de 
forma segura, transferências e 
compartilhamentos de dados sigilosos através de 
um canal de comunicação inseguro, a Internet. 

 

Acerca de prevenção e tratamento de incidentes, 
julgue o item seguinte.  

29. As ocorrências de Falso-Positivo não são 
consideradas falhas catastróficas de segurança, 
pois é mais conveniente bloquear a execução de 
um arquivo legítimo por excesso de segurança 
do que permitir a execução de um malware por 
falta de zelo. 

 

Em relação aos aplicativos em redes de 
computadores, julgue os próximos itens. 

30. A partir da barra de endereços do aplicativo 
Google Chrome é possível buscar informações 
pelo motor de buscas Google. 

 

 

LEGISLAÇÃO GERAL E DO SETOR DE MEIO 
AMBIENTE 

André Rocha 

31. Julgue o item a seguir com base na legislação 
do setor do meio ambiente. 

De acordo com o Decreto nº 8.973/2017, que 
institui a estrutura regimental do IBAMA, um 
Técnico Ambiental do IBAMA pode ser 
convidado a participar das reuniões do Conselho 
Gestor, a critério do Presidente do Conselho. 

 

32.  Julgue o item a seguir com base na legislação 
do setor do meio ambiente. 

O Cadastro Técnico Federal de atividades 
potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos 
recursos ambientais é considerado um 
instrumento econômico da Política Nacional do 
Meio Ambiente. 

 

33.  Julgue o item a seguir com base na legislação 
do setor do meio ambiente. 

Nos crimes ambientais previstos na Lei nº 
9.605/98, a suspensão condicional da pena pode 
ser aplicada nos casos de condenação a pena 
privativa de liberdade não superior a dois anos. 
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34.  Julgue o item a seguir com base na legislação 
do setor do meio ambiente. 

No que se refere a infrações administrativas 
ambientais, a multa simples pode ser convertida 
em serviços de preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do meio ambiente, 
excetuadas as multas decorrentes de infrações 
ambientais que tenham provocado mortes de 
animais.    

 

35.  Julgue o item a seguir com base na legislação 
do setor do meio ambiente. 

Os municípios possuem competência para definir 
espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos. 

 

36.  Julgue o item a seguir com base na legislação 
do setor do meio ambiente. 

Os manguezais são considerados áreas de 
preservação permanente enquanto funcionem 
como fixadores de dunas. 

 

37.  Julgue o item a seguir com base na legislação 
do setor do meio ambiente. 

A restauração de um ecossistema é a sua 
restituição ou a restituição de uma população 
silvestre degradada o mais próximo possível da 
sua condição original.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 

Antônio Daud 

Tomando por base os preceitos éticos aplicáveis 
aos servidores do Ibama, bem como a Lei de 
Improbidade Administrativa, julgue os itens a 
seguir. 

38. Nos termos previstos no Código de Conduta 
Ética dos Agentes Públicos do IBAMA, é dever 
do servidor exercer suas atribuições com rigor 
técnico, ainda que tal atuação possa resultar em 
palavras que atinjam a autoestima do outro, além 
do limite razoável de urbanidade e bom-senso. 

 

39. Segundo dispõe o Código de Ética Profissional 
do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, a moralidade da Administração Pública 
não se limita à distinção entre o bem e o mal, 
sendo que a legalidade deverá se sobrepor à 
finalidade para a consolidação da moralidade do 
ato administrativo. 

 

40. Aplicam-se ao sistema da improbidade 
administrativa a que alude a Lei 8.429/1992 os 
princípios constitucionais do direito 
administrativo sancionador, a exemplo da 
retroatividade da lei mais benéfica. 
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MATEMÁTICA 

Carlos Henrique 

Uma pesquisa realizada com um grupo de 35 
fiscais a respeito da atividade A — atuar na 
fiscalização em estradas — e da atividade B — 
descoberta de crimes de falsificação — revelou 
que 29 gostam da atividade A e 28 gostam da 
atividade B. Com base nessas informações, 
julgue os itens que se seguem. 

41. A quantidade máxima de fiscais desse grupo 
que não gosta de nenhuma das duas atividades é 
inferior a 7. 

 

42. Infere-se dos dados que a quantidade mínima 
de fiscais desse grupo que gostam das duas 
atividades é superior a 20. 

 

Um servidor atrasou em 15 dias o pagamento de 
uma dívida de R$ 40.000, contraída durante a 
pandemia, cuja taxa de juros é de 21% ao mês 
no regime de capitalização simples. 
Considerando o mês comercial de 30 dias, julgue 
os itens subsequentes. 

43. No regime de capitalização simples, o valor 
dos juros na situação apresentada será R$ 200,00 
maior que no regime de capitalização composta. 

 

44. No regime de capitalização composta, a taxa 
de 21% ao mês é equivalente à taxa de 46,41% 
ao bimestre. 

 

Uma dívida de R$ 10.000 foi liquidada pelo valor 
de R$ 22.500, pagos de uma única vez, dois anos 
após ter sido contraída.   

Julgue o item subsequente. 

45. Nesse caso, no regime de capitalização 
composta, a taxa anual de juros empregada 
nesse negócio foi de inferior a 40% 

 

Um título bancário com valor nominal de R$ 4.500 
foi descontado 4 meses antes do seu vencimento 
a taxa de desconto comercial simples de 24% ao 
ano.  

Julgue o item seguinte. 

46. O valor atual foi superior a R$ 4.200 

 

Quatro amigas estão em um mesmo lado de um 
rio que precisam atravessar. Elas dispõem de 
apenas um bote, que suporta somente duas 
pessoas por vez; logo, cada vez que uma dupla 
atravessa o rio, uma das amigas que já 
atravessou deve trazer o barco de volta para o 
outro lado. Essas amigas, quando sozinhas, 
conseguem atravessar o rio respectivamente em 
2, 3, 5 e 7 minutos. Quando estão em dupla, o 
tempo para atravessar o rio é a da amiga mais 
lenta.  

47. Pode-se concluir que o menor tempo, em 
minutos, para que todos as amigas cruzem esse 
rio é superior a 18 minutos 

 

Em uma filial do Estratégia Concursos, 65% dos 
funcionários trabalham na edição, 23% trabalham 
no marketing e os 24 funcionários restantes 
trabalham no telemarketing.  

Julgue os itens seguintes: 

48. A quantidade de funcionários que trabalham 
na edição é superior a 120 
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49. Carlos Henrique comprou um tablet que 
custava R$ 4.000,00 à vista, pagando em duas 
parcelas: 

 - a primeira, no ato da compra, no valor de R$ 
2.200,00; 

 - a segunda, um mês após a compra, no valor de 
R$ 2.250,00. 

 Julgue o item seguinte: 

A taxa mensal de juros cobrada de Carlos 
Henrique nessa compra foi inferior a 23% 

 

Sistematicamente, Brunno Lima e CH vão a um 
mesmo restaurante: Brunno Lima a cada 15 dias 
e CH a cada 18 dias.   

Julgue o item seguinte: 

50. Se em 10 de outubro de 2024 ambos 
estiveram em tal restaurante, o próximo 
encontro dos dois será antes do dia 9 de janeiro 
de 2025. 

 

 

MEIO AMBIENTE - TÓPICOS 1 E 2 

André D’Avila 

De acordo com dados da União Internacional 
para a Conservação da Natureza (IUCN), as espécies 
invasoras representam a segunda maior ameaça à 
biodiversidade em todo o planeta, só perdendo para os 
desmatamentos. No Brasil, um exemplo com impactos 
negativos para a natureza, a economia e também para 
a saúde humana é o caramujo africano, introduzido no 
país no final da década de 80, importado ilegalmente 
do leste e nordeste africanos como um substituto mais 
rentável do escargot. 

Fonte https://agencia.fiocruz.br/especialista-comenta-os-riscos-que-
os-caramujos-africanos-podem-representar-para-a-

popula%C3%A7%C3%A3o 

 

Sobre o assunto tratado no texto, julgue os itens 
adiante.  

51. Espécies invasoras podem alterar cadeias 
tróficas, gerando mudanças nas relações 
ecológicas de um ecossistema.  

 

52. No caso do caramujo africano, por ser uma 
espécie carnívora, ele afeta diretamente as redes 
tróficas das regiões onde se apresenta, 
comportando-se majoritariamente como 
consumidor primário.  

 

Sobre os ciclos biogeoquímicos, julgue os itens a 
seguir.  

53. Os raios gerados nas tempestades podem 
auxiliar no processo de fixação do nitrogênio 
atmosférico, ao promoverem a formação de 
óxidos de nitrogênio.  

 

54. A respiração vegetal promove a reciclagem do 
gás carbônico produzido nos processos de 
fotossíntese, auxiliando na redução da 
concentração deste contribuinte do efeito estufa.  

 

55. A evaporação e a transpiração são processos 
que favorecem o retorno da água à atmosfera.  

 

56. A urina de animais é decomposta no solo, 
promovendo a liberação de potássio que será 
absorvido pelas raízes das plantas, servindo 
como um macro nutriente.  

 

Sobre o bioma amazônico, julgue os itens a seguir. 

57. A Amazônia apresenta a maior quantidade de 
florestas nacionais do país, sendo assim 
considerada um hotspot de biodiversidade.  

 

58. Assim como o cerrado, encontramos na 
Amazônia somente duas fitofisionomias: mata de 
terra firme e igapós.  

 

https://agencia.fiocruz.br/especialista-comenta-os-riscos-que-os-caramujos-africanos-podem-representar-para-a-popula%C3%A7%C3%A3o
https://agencia.fiocruz.br/especialista-comenta-os-riscos-que-os-caramujos-africanos-podem-representar-para-a-popula%C3%A7%C3%A3o
https://agencia.fiocruz.br/especialista-comenta-os-riscos-que-os-caramujos-africanos-podem-representar-para-a-popula%C3%A7%C3%A3o
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59. Encontra-se no bioma amazônico a maior 
biodiversidade de peixes de água doce do Brasil.  

 

60. O bioma amazônico pode ser considerado 
integralmente presente em território nacional.   

 

 

MEIO AMBIENTE - TÓPICOS 3 A 14 

André Rocha 

61. Julgue o item a seguir sobre meteorologia e 
climatologia. 

Se isolarmos os demais fatores, a pressão 
atmosférica estabelece uma relação 
inversamente proporcional à altitude. 

 

62.  Julgue o item a seguir sobre meteorologia e 
climatologia. 

As moléculas gasosas tendem a se deslocar das 
áreas de baixa pressão para as áreas de alta 
pressão, gerando um gradiente de pressão e 
originando os ventos e as movimentações 
atmosféricas como um todo. 

 

63. Julgue o item a seguir sobre qualidade do ar, 
poluição atmosférica e controle de emissões. 

A inversão térmica é caracterizada pela 
temperatura média anual em um centro urbano 
mais alta do que a de suas redondezas. 

 

64. Com base nos conhecimentos sobre qualidade 
da água, poluição hídrica e tecnologias de 
tratamento de águas e efluentes para descarte, 
julgue o item a seguir. 

O processo de eutrofização ocorre mais facilmente 
em corpos de água lênticos do que em corpos 
de água lóticos. 

  

65. Com base nos conhecimentos sobre qualidade 
da água, poluição hídrica e tecnologias de 
tratamento de águas e efluentes para descarte, 
julgue o item a seguir. 

Apesar do potencial patogênico do esgoto 
sanitário, ele pode constituir fonte de matéria 
orgânica e de nutrientes para as plantas e sua 
aplicação no solo pode trazer benefícios à 
agricultura. 

 

66. Com base nos conhecimentos sobre qualidade 
do solo e águas subterrâneas, julgue o item a 
seguir. 

A melhor disponibilidade dos nutrientes para as 
plantas ocorre em solos com pH neutro (7,0).  

 

67. Com base nos conhecimentos sobre economia 
ambiental, julgue o item a seguir. 

O valor de não uso de um bem ou serviço 
ambiental é aquele que corresponde ao valor 
que os recursos naturais têm 
independentemente da possível relação com os 
seres humanos.  
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MEIO AMBIENTE - TÓPICO 15 

Sérgio Henrique 

68. Ao planejar o investimento em 
empreendimento com potencial de provocar 
modificações no meio ambiente, o 
empreendedor deve considerar possíveis riscos 
na sua tomada de decisão, tais como prazos para 
adquirir as licenças e despesas significativas com 
o processo.  

Disponível em: http://www.ibama.gov.br/laf/sobre-o-
licenciamento-ambiental-federal. Acesso em 03 jan. 2022. 

 

Com relação a esse assunto, julgue os itens 
seguintes, considerando as disposições da 
Resolução CONAMA n.º 237/1997. 

A suspensão ou o cancelamento do licenciamento 
ambiental pode ocorrer quando o orgão, 
mediante a decisão motivada, poderá modificar 
as condicionantes e as medidas de controle ou 
adequação, suspender ou cancelar uma licença 
ambiental quando ocorrer, entre outros motivos, 
omissão ou a falsa descrição de informações 
relevantes que subsidiaram a expedição da 
licença.  

 

69. O RIMA é um relatório conclusivo que traduz 
os termos técnicos para esclarecimento, 
analisando o Impacto Ambiental. Este relatório é 
responsável pelos levantamentos e conclusões, 
devendo o órgão público licenciador analisar o 
relatório observando as condições de 
empreendimento. 

 

70. A imprevisão do início das obras em função da 
falta dos licenciamentos ambientais necessários é 
um risco a ser considerado pelo empreendedor, 
uma vez que o órgão ambiental competente 
estabelece os prazos para análises de licenças de 
acordo com a sua capacidade operacional, sem 
limitação legal. 

 

71. O prazo de validade da Licença de Prévia (LP) 
deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo 
cronograma de elaboração dos planos, 
programas e projetos relativos ao 
empreendimento ou atividade, sendo, no 
mínimo de 4 anos e, no máximo, de 10 anos.  

 

72. No caso de pequenos empreendimentos 
similares e vizinhos, o órgão ambiental 
competente poderá admitir um único processo 
de licenciamento ambiental, o que poderá 
contribuir para a redução de custos. 

 

73. Para além do equilíbrio do planeta e 
manutenção dos serviços ecossistêmicos, a 
biodiversidade é fundamental na prevenção de 
novas pandemias, como a da Covid-19. Ela 
consegue conter, por meio da diversidade 
genética, a expressão ou uma mutação 
patogênica, evitando que ela se espalhe 
rapidamente. 

 

74. A mudança sociocultural da realidade dos 
povos amazônicos está na linha de frente dos 
desafios do projeto, pois seu objetivo só se 
concretizará se ele conseguir envolver a 
população para atuar nessas atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibama.gov.br/laf/sobre-o-licenciamento-ambiental-federal
http://www.ibama.gov.br/laf/sobre-o-licenciamento-ambiental-federal
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MEIO AMBIENTE - TÓPICO 16 

Alexandre Vastella 

75. Considerando o papel das coordenadas 
geográficas, julgue o item abaixo: 

A projeção cilíndrica de Mercator é amplamente 
utilizada na cartografia por não distorcer as áreas 
dos continentes, motivo pelo qual, a projeção 
UTM — Universal Transversa de Mercator, é mais 
utilizada. 

 

76. Considerando o papel das coordenadas 
geográficas, julgue o item abaixo: 

Um shapefile cujo mapeamento foi realizado em 
Universal Tranversa de Mercator (UTM) não pode 
ser integrado a uma base de dados em projeção 
de Mercator, mesmo que o datum seja o mesmo. 

 

77. Com base nas imagens de satélite, julgue o 
item subsequente. 

Para garantir a precisão dos estudos ambientais, é 
sempre recomendada a utilização de imagens de 
alta resolução espacial, com menos de 5m x 5m 
de pixel, a exemplo dos sensores IKONOS. 

 

78. Com base nas imagens de satélite, julgue o 
item subsequente. 

Uma grande resolução radiométrica é pouco 
percebida ao olho humano, entretanto, é 
fundamental para o Processamento Digital de 
Imagens (PDI). 

 

79. Sobre os aspectos da geodésia, julgue o item 
abaixo: 

Em relação ao Datum SAD-1969, anteriormente 
utilizado na América do Sul, o SIRGAS-2000 
inova ao apresentar orientação geocêntrica, ao 
contrário de seu antecessor.  

 

80. Sobre os aspectos da geodésia, julgue o item 
abaixo: 

Enquanto no Brasil adota-se o Sistema de 
Referência Geocêntrico para as Américas 
(SIRGAS), o mundo, no geral, adota o World 
Geodetic System (WGS), ou WGS-1984, 
concebido pelo Departamento de Defesa 
Americano (DoD). 

 

81. A respeito dos sistemas de informação 
geográfica (SIGs), julgue o item abaixo: 

Uma das principais vantagens dos sistemas de 
informação geográfica (SIGs) é a possibilidade 
de integrar dados geográficos e alfanuméricos, 
como vetores, matrizes, tabelas de atributos, 
metadados e arquivos de topologia. 

 

 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

Stefan Fantini 

Com base nas Características básicas das 
organizações formais modernas: tipos de 
estrutura organizacional, natureza, finalidades e 
critérios de departamentalização, julgue os itens 
a seguir. 

82. Estruturas organizacionais verticalizadas são 
caracterizadas pela existência de vários níveis 
hierárquicos na organização. 

 

83. As organizações podem ser estruturadas de 
forma orgânica, apropriada para ambientes 
estáveis, ou de forma mecânica, apropriada para 
ambientes mutáveis. 

 

84. A departamentalização por produtos permite 
uma maior flexibilidade, além de propiciar a 
inovação e a criatividade. Contudo, dentre as 
suas desvantagens podem-se citar o aumento de 
custos e o risco de obsolescência técnica. 
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85. A estrutura organizacional do tipo linear 
apresenta como vantagens a definição clara de 
responsabilidades, a clareza das linhas de 
comando, a flexibilidade e a facilidade de 
implementação e compreensão. 

 

86. A departamentalização funcional consiste em 
agrupar as atividades semelhantes em áreas 
especializadas. Uma das grandes vantagens 
desse tipo de departamentalização é a facilidade 
de coordenação interdepartamental. 

 

Com base na gestão por processos, julgue os itens 
a seguir. 

87. O fluxograma consiste em uma representação 
gráfica que descreve o passo a passo e as etapas 
sequenciais de determinado processo. 

 

88. O gestor deve levar em consideração as 
características típicas dos processos, tais como a 
unicidade e a temporariedade. 

 

89. Enquanto na gestão por funções as tarefas são 
executadas sob rígida supervisão hierárquica, nas 
organizações geridas por processos a supervisão 
hierárquica é flexibilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E 
ORÇAMENTÁRIA 

Vinicius Nascimento 

90. Um dos princípios evidenciados pela 
Constituição Federal é o princípio do equilíbrio 
orçamentário. Nesse sentido, o orçamento 
necessita ter o exato equilíbrio dos valores 
realizados de receita e de despesa na LOA.  

 

91. O princípio orçamentário da não afetação 
busca atender à caraterística principal dos 
impostos, bem como permitir maior 
discricionariedade na alocação dos recursos.  

 

92.  As emendas impositivas de bancada serão 
aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente 
líquida realizada no exercício anterior, sendo que 
metade desse valor deverá ser destinado a ações 
e serviços de saúde.  

 

93. A LOA conterá anexo específico, 
discriminando as despesas operacionais das 
estatais não dependentes destinada ao custeio 
de tais controladas. 

 

94. A regra de ouro aplica-se apenas às entidades 
que integram o Orçamento Fiscal e o Orçamento 
da Seguridade Social. 

 

95. A classificação econômica da receita 
orçamentária é sustentada por conceitos 
próprios, sem nenhuma ligação com os princípios 
fundamentais de contabilidade. 

 

96. A função, dentro da classificação funcional, 
reflete a competência institucional do órgão, 
compreendendo despesas que não podem ser 
associadas a um bem ou serviço a ser gerado no 
processo produtivo corrente. 
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97. O produto resultante da classificação 
programática da despesa consiste no bem ou 
serviço que resulta da ação, destinado ao 
público-alvo, ou o insumo estratégico que será 
utilizado para a produção futura de bem ou 
serviço, sendo aplicável apenas às ações do tipo 
Projeto e Atividade. 

 

98. As atividades, os projetos e as operações 
especiais serão detalhados em subtítulos, 
utilizados especialmente para identificar a 
localização física da ação orçamentária ou a 
localização física do seu beneficiário, não 
podendo haver, por conseguinte, alteração de 
sua finalidade, do produto e das metas 
estabelecidas. Nesse caso, A LDO veda, na 
especificação do subtítulo, a referência a mais de 
uma localidade, área geográfica ou beneficiário, 
se determinados. 

 

99. Receitas públicas originárias, chamadas de 
receitas de economia pública, são aquelas 
arrecadadas pelo poder público por meio da 
soberania estatal, a exemplo das receitas de 
impostos e multas administrativas.  

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL - TÓPICOS 1 E 2; 4 E 5 

André Rocha 

100. Julgue a assertiva a seguir com base nos 
preceitos da educação ambiental. 

A educação ambiental na educação escolar das 
instituições privadas é um tipo de educação 
ambiental no ensino formal. 

 

 

 

 

 

 

101.  Julgue a assertiva a seguir com base nos 
preceitos da educação ambiental. 

A visão do Programa Nacional de Educação 
Ambiental (ProNEa) é a Educação Ambiental 
contribuindo para a construção de sociedades 
sustentáveis com pessoas atuantes e felizes em 
todo o Brasil. 

 

102.  Julgue a assertiva a seguir com base nos 
preceitos da educação ambiental. 

A missão do Programa Nacional de Educação 
Ambiental (ProNEa) é promover educação que 
contribua para um projeto de sociedade que 
integre os saberes nas dimensões ambiental, 
ética, cultural, espiritual, social, política e 
econômica, impulsionando a dignidade, o 
cuidado, o bem viver e a valoração de toda 
forma de vida no planeta. 

 

103.  Julgue a assertiva a seguir com base nos 
preceitos da educação ambiental. 

O Programa Nacional de Educação Ambiental 
deve atender a toda a sociedade, em todas as 
faixas etárias, priorizando o público infanto-
juvenil. 

 

104.  Julgue a assertiva a seguir com base nos 
preceitos da educação ambiental. 

A Agência Ambiental da Administração Pública 
(A3P) é um programa desenvolvido estritamente 
em nível federal, mas para os três poderes da 
República (executivo, legislativo e judiciário), em 
todo o território nacional. 
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105.  Julgue a assertiva a seguir com base nos 
preceitos da educação ambiental. 

O Programa A3P foi criado para ser aplicado na 
administração pública, mas pode ser usado como 
modelo de gestão ambiental por outros 
segmentos da sociedade. 

 

106.  Julgue a assertiva a seguir com base nos 
preceitos da educação ambiental. 

A A3P é uma agenda de adesão compulsória que 
possibilita que a instituição parceira promova a 
preservação do meio ambiente, ao mesmo 
tempo em que otimiza a utilização dos recursos 
públicos. 

 

107.  Julgue a assertiva a seguir com base nos 
preceitos da educação ambiental. 

A coordenação da Política Nacional de Educação 
Ambiental fica a cargo de um órgão gestor, que 
possui, entre outras, a atribuição de participar na 
negociação de financiamentos a planos, 
programas e projetos na área de educação 
ambiental. 

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL - TÓPICO 3 

Carla Abreu 

108. Com base na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, Lei nº 9.394/96, julgue o item a 
seguir. O respeito à diversidade humana, 
linguística, cultural e identitária das pessoas 
surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva 
figura no rol de princípios nos quais o ensino a 
ser ministrado será baseado. 

 

 

 

 

109. Considerando o disposto na Lei 9.394/96, 
julgue o item a seguir. Os currículos da educação 
infantil, do ensino fundamental e do ensino 
médio devem ter base nacional comum, a ser 
complementada, em cada sistema de ensino e 
em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características 
regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e dos educandos. A referida parte 
diversificada deverá estar harmonizada à Base 
Nacional Comum Curricular e ser articulada, 
dentre outros, a partir do contexto ambiental. 

 

110. Segundo preconiza a LDB, a terceira etapa da 
Educação Básica, com duração mínima de três 
anos, terá como finalidades a compreensão do 
ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade. 

 

111. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional aponta diretrizes para os currículos. No 
que se refere a esse aspecto, julgue o item a 
seguir. No currículo do ensino fundamental, a 
partir do sexto ano, será ofertado ensino da arte, 
especialmente em suas expressões regionais, 
constituirá componente curricular obrigatório da 
educação básica. As artes visuais, a dança, a 
música e o teatro são as linguagens que 
constituirão esse componente curricular. 

 

112. A Lei 9.394/96 indica as incumbências e 
competências dos entes federados. Nos termos 
do que dispõe a legislação vigente, julgue o item 
a seguir. Os Municípios poderão optar por se 
integrar ao sistema estadual de ensino ou 
compor com ele um sistema único de educação 
básica. 
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NOÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS NAS 
ORGANIZAÇÕES 

Elisabete Moreira 

113. A respeito de gestão estratégica de pessoas, 
julgue o seguinte item. 

A gestão estratégica de pessoas busca alinhar as 
capacidades dos colaboradores de forma que 
auxiliem efetivamente nos objetivos da empresa. 

 

114. Em relação à gestão do desempenho, julgue 
o seguinte item. 

A gestão do desempenho apresenta um caráter 
tático para as organizações, sendo considerada 
fundamental na gestão de recursos humanos e, 
por conseguinte, no processo de atrair, 
desenvolver e manter o pessoal necessário à 
consecução dos objetivos organizacionais.  

 

115. Acerca dos processos de gestão de pessoas, 
julgue o seguinte item.  

Apesar da importância dos sistemas de avaliação, 
não é fácil desenvolver instrumentos que 
permitam medir o desempenho dos 
trabalhadores de forma justa, precisa e eficaz. 
Para conseguir isso, os administradores utilizam 
um ou mais métodos formais de avaliação de 
desempenho, a exemplo da utilização de escalas 
de classificação gráfica que tem a vantagem de 
quantificar o desempenho de cada trabalhador e 
proporcionar uma avaliação profunda de seu 
comportamento. 

    

 

 

 

 

 

116. Julgue o item relativo ao comportamento 
organizacional e à diversidade no ambiente 
corporativo 

A gestão da diversidade pode ocasionar 
benefícios, como a melhoria do clima 
organizacional, a diminuição dos índices de 
rotatividade e absenteísmo e o aumento da 
criatividade e da capacidade de resolver 
problemas. 

 

117. Em relação à estrutura organizacional e aos 
processos de gestão de pessoas, julgue o 
seguinte item. 

A moderna gestão de pessoas consiste em uma 
série de processos dinâmicos e independentes 
que são: agregar, aplicar, recompensar, 
desenvolver, manter e monitorar pessoas. Como 
os objetivos da gestão de pessoas passaram a 
ser estratégicos, são, agora, função e 
responsabilidade de staff e não mais de linha. 

 

118. Com relação à gestão de pessoas, liderança, 
desempenho e motivação, julgue o item.  

Em um estudo realizado com um grupo de altos 
executivos, Henry Mintzberg desenvolveu uma 
teoria que relaciona as atividades dos 
administradores a dez papéis gerenciais, 
divididos em três agrupamentos, que são: 
interpessoais, decisórios e racionais.  

 
119. Com relação à gestão de pessoas, 
liderança, desempenho e motivação, julgue o 
item.  

Segundo a Hierarquia das Necessidades de 
Maslow, quando os trabalhadores se mobilizam 
para negociar melhores condições de trabalho, 
ambientes mais seguros, horários mais flexíveis e 
salários melhores, eles estão buscando satisfazer 
necessidades secundárias, fisiológicas e de 
segurança. 
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120. Com relação à gestão de pessoas, liderança, 
desempenho e motivação, julgue o item.  

As Teorias de Motivação foram desenvolvidas com 
a finalidade de aumentar a produtividade dos 
colaboradores no ambiente organizacional. 
Nesse caso, a teoria da autoeficácia interpreta o 
funcionário como um indivíduo determinado, 
que tende a evoluir quando assume novas 
responsabilidades e se depara com desafios. 
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