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Leia atentamente as instruções no verso 

 

CCaarrggoo::  TTééccnniiccoo  FFuunnddiiáárriioo  
PPeerrffiill::  AAddvvooggaaddoo  

NNOOMMEE  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO::  
((PPRREEEENNCCHHIIMMEENNTTOO  OOBBRRIIGGAATTÓÓRRIIOO))  



 

INSTRUÇÕES 
 

I. Este Caderno contém 20 questões objetivas. Caso apresente defeito de impressão ou falta de 
questão, solicite ao fiscal outro Caderno. 

II. Cada questão da prova possui 05 (cinco) alternativas, de (a) a (e), de múltipla escolha, e o 
candidato deverá assinalar apenas uma alternativa como resposta. 

III. Verifique se as informações do Cartão de Respostas estão corretas e se correspondem às 
deste Caderno. 

IV. O Cartão de Respostas apresenta uma coluna para cada questão, e o candidato deverá pintar 
completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme o exemplo: 

. 
V. O Cartão de Respostas não será substituído por erro ou dano causado pelo candidato. 

VI. Use caneta esferográfica azul ou preta, não porosa, fabricada em material transparente, para 
assinalar a resposta. 

VII. Os três últimos candidatos deverão permanecer até o final da prova. 
VIII. O tempo de duração da prova é de 2 (duas) horas, já incluído o tempo destinado ao 

preenchimento do Cartão de Respostas. 
IX. O candidato poderá retirar-se da sala de prova somente uma hora decorrida do início da 

Prova Objetiva e após a entrega do Caderno de Prova Objetiva e do Cartão de Respostas. 
X. Ao término da prova, entregue o Cartão de Respostas assinado e seu Caderno de Prova ao 

fiscal de sala. 
XI. Será atribuído valor 0 (zero) à questão cuja marcação no Cartão de Respostas estiver em 

desacordo com o gabarito oficial, ou apresentar mais de uma ou nenhuma resposta 
assinalada, ou ainda, contiver emenda e/ou rasura. 
a) não estiver devidamente assinalada; 
b) apresentar rabisco, rasura ou mancha; 
c) apresentar mais de uma opção. 

CRONOGRAMA 
Endereço eletrônico: www.unemat.br/concursos 

 

A partir de  
05/03/2012  Divulgação do gabarito preliminar.  

Dois dias úteis 
após a divulgação 

do gabarito 

 Período para interposição de recurso contra gabarito 
preliminar, conteúdo ou formulação de questão. 

A partir de  
05/04/2012 

 Publicação no Diário Oficial do Resultado Final do Concurso – 
homologação. 



 
 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  0011  
 

A respeito do princípio da precaução, relativo ao 
meio ambiente, é correto afirmar: 
 
a. Está previsto de forma expressa na 

Constituição Federal brasileira de 1988. 
b. Foi desenvolvido em âmbito internacional 

como mecanismo adequado para lidar com 
riscos sérios e/ou irreversíveis ao meio 
ambiente, por meio do qual se exige a 
adoção de condutas antecipatórias 
previamente à comprovação da real 
existência do perigo. 

c. Configura-se em mecanismo de gestão de 
riscos, aplicável em casos de certeza  
científica a respeito do perigo anunciado. 

d. Em sua aplicação, dispensa a prévia 
avaliação do risco. 

e. Busca sempre alcançar o nível zero de 
risco. 

 
QQUUEESSTTÃÃOO  0022  

 
Analise nos enunciados os atributos dos 
conceitos. 

 

I. Determina que as questões ambientais 
devam ser consideradas em todas as 
atividades, obras, formulação de políticas, 
leis, etc. 

II. Assenta-se na vocação redistributiva do 
direito ambiental e se inspira na ideologia 
de que os custos sociais externos que 
acompanham o processo produtivo devem 
ser internalizados. 

III. É princípio que impõe limites à adoção de 
legislação de revisão ou revogatória. 

IV. Exige a retribuição à sociedade pela 
utilização econômica de recursos naturais, 
incentivando a racionalização de seu uso. 

 
Estabeleça a correspondência com os princípios 
abaixo e assinale a sequência respectiva. 
 
a. Ubiquidade, poluidor-pagador, princípio 

da proibição do retrocesso ecológico, 
usuário-pagador. 

b. Participação, poluidor-pagador, princípio 
do progresso ecológico, usuário-pagador. 

c. Participação, usuário-pagador, princípio do 
progresso ecológico, usuário-pagador. 

d. Equilíbrio, poluidor-pagador, princípio do 
progresso ecológico, cooperação entre os 
povos. 

e. Ubiquidade, usuário-poluidor, princípio da 
proibição do retrocesso ecológico, 
poluidor-pagador. 

 
 
 
 
 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  0033  
 

Quanto aos princípios de Direito Ambiental, 
assinale a alternativa correta. 
 
a. O princípio do desenvolvimento 

sustentável não possui correlação com o 
princípio da equidade intergeracional. 

b. O princípio da prevenção implica a adoção 
de medidas previamente à ocorrência de 
um dano abstrato, cujas causas são 
desconhecidas pela comunidade científica, 
com o fim de evitar a verificação desses 
danos ou, pelo menos, minorar 
significativamente os seus efeitos. 

c. O princípio da equidade intergeracional 
não advém das diretrizes da Constituição 
Federal de 1988, mas tão somente de 
Convenções Internacionais. 

d. Em que pese toda a evolução legislativa 
em torno do tema ambiental, ainda não é 
possível falar na existência do princípio da 
proibição do retrocesso ecológico. 

e. O princípio do poluidor-pagador parte da 
constatação de que os recursos ambientais 
são escassos e que o seu uso na produção e 
no consumo acarretam a sua redução e 
degradação. 

 
QQUUEESSTTÃÃOO  0044  

  
Quanto ao conflito de competência entre órgãos 
ambientais, escolha a alternativa que contém 
proposição correta. 
 
a. Compete ao Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
– IBAMA, prioritariamente, promover o 
processo de licenciamento ambiental. 

b. Os Estados detêm competência supletiva 
para o processo de licenciamento 
ambiental. 

c. Os Municípios não possuem competência 
complementar em relação às exigências 
formuladas pelos órgãos estaduais. 

d. O licenciamento é fundamentalmente 
desempenhado pelos órgãos estaduais 
integrantes do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente – SISNAMA. 

e. Os critérios gerais estabelecidos pelo órgão 
federal não poderão ser modificados pelos 
órgãos estaduais, ainda que estes 
estabeleçam maior nível de proteção 
ambiental. 

 
 
 



QQUUEESSTTÃÃOO  0055  
 

A educação ambiental é um instrumental valioso 
na geração de atitudes, hábitos e 
comportamentos que concorrem para garantir a 
qualidade do ambiente como patrimônio da 
coletividade, tendo sido disciplinada pela Lei nº 
9.795/99.  

 
A respeito do assunto, escolha a alternativa 
correta. 
 
a. Dirige-se apenas aos sistemas formais de 

ensino. 
b. É obrigatória nos sistemas de ensino a 

partir do nível médio.  
c. Reflete em mecanismo de ação aplicável 

em todos os níveis do processo educativo, 
tanto formal quanto informal. 

d. Deve ser implantada como disciplina 
específica no currículo das escolas. 

e. Não é exigível nas instituições privadas de 
ensino. 

  
QQUUEESSTTÃÃOO  0066  

 
Sobre o licenciamento ambiental, julgue os itens 
a seguir. 

 

I. É ação típica e indelegável do Poder 
Executivo. 

II. Geralmente compreende a concessão de 
duas licenças preliminares, 
consubstanciadas na Licença Prévia e 
Licença de Instalação; com posterior 
concessão da licença final, intitulada 
Licença de Operação. 

III. Licença de instalação é o ato por meio do 
qual o administrador atesta a viabilidade 
ambiental do empreendimento ou 
atividade e estabelece requisitos básicos e 
condicionantes a serem atendidos nas 
próximas etapas de implementação. 

IV. O licenciamento se subsume em ato 
administrativo discricionário. 

V. A licença ambiental assegura ao titular 
uma estabilidade meramente temporal, 
não um direito adquirido de operar ad 
eternum. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
a. V, V, V, V, V. 
b. V, V, F, V, V. 
c. F, V, F, F, V. 
d. V, F, F, F, F. 
e. V, V, F, F, V. 

 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  0077  
 

O Código Florestal Brasileiro normatizou 
limitações administrativas para preservação das 
florestas e demais formas de vegetação.  

 
A respeito deste assunto, escolha a alternativa 
que contém vegetação não enquadrada no 
conceito de vegetação de preservação 
permanente. 
 
a. Floresta ou vegetação natural situada ao 

longo dos rios ou de qualquer curso 
d’água. 

b. Floresta ou vegetação situada em altitude 
superior a 1.000 (mil) metros. 

c. Floresta ou vegetação natural situada ao 
redor de lagos, lagoas ou reservatórios de 
água. 

d. Floresta ou vegetação situada no topo dos 
morros, montes, montanhas e serras. 

e. Floresta ou vegetação situada nas 
restingas, como fixadora de dunas ou 
estabilizadora de mangue. 

 
QQUUEESSTTÃÃOO  0088  

 
Relativamente às áreas de reserva legal, é 
incorreto afirmar que: 
 
a. constituem obrigação propter rem. 
b. devem ser averbadas à margem da 

matrícula do bem imóvel. 
c. na Amazônia Legal, o percentual de 

reserva legal ficou instituído em 80% 
(oitenta por cento) para as áreas de 
floresta. 

d. o percentual de reserva legal nas regiões de 
campos é equivalente a 25% (vinte e cinco 
por cento). 

e. nas áreas de cerrado existentes na 
Amazônia Legal definiu-se o percentual de 
35% (trinta e cinco por cento). 

 
QQUUEESSTTÃÃOO  0099  

 
Dentre as opções apresentadas, marque aquela 
que, segundo a Lei nº 9.985/2000, não se 
constitui em Unidade de Proteção Integral. 
 
a. Floresta Nacional 
b. Estação Ecológica 
c. Reserva Biológica 
d. Parque Nacional 
e. Refúgio da vida silvestre 

 
 
 



QQUUEESSTTÃÃOO  1100  
 

No que tange ao poder de polícia administrativo, 
marque a única alternativa incorreta. 
 
a. A multa simples, aplicada ao infrator com 

base no exercício do poder de polícia, pode 
ser convertida em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do 
meio ambiente. 

b. O licenciamento ambiental constitui 
instrumento do poder de polícia 
administrativo. 

c. As penalidades aplicáveis com lume no 
poder de polícia administrativo não podem 
decorrer unicamente de Portaria do Ente 
Estatal, sendo imprescindível a existência 
de Lei em sentido formal e material. 

d. As infrações administrativas decorrem 
tanto de condutas ativas que violem as 
regras jurídicas de uso, gozo, promoção, 
proteção e recuperação do meio ambiente, 
quanto de condutas omissivas. 

e. A multa diária não é penalidade cabível 
quando o cometimento da infração se 
prolongar no tempo. 

 
QQUUEESSTTÃÃOO  1111  

 
Quanto ao estudo de impacto ambiental (e 
correspondente relatório), escolha o enunciado 
que contém a proposição inadequada. 
 
a. O estudo de impacto ambiental não deve, 

em regra, formular juízos de valor, 
atividade esta inerente às autoridades 
governamentais. 

b. É formalizado por equipe multidisciplinar. 
c. As situações impactantes, passíveis de 

análise através do estudo de impacto 
ambiental, são identificadas pelo 
empreendedor, que, em juízo livre e 
desvinculado, observará quais questões 
devem ser objeto de investigação por meio 
do EIA. 

d. O estudo de impacto ambiental é exigível 
de forma vinculada, no interior do 
processo de licenciamento de uma 
atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação ambiental. 

e. Os custos relativos ao estudo de impacto 
ambiental devem ser assumidos pelo 
empreendedor. 

 
 
 
 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  1122  
 

A respeito do Termo de Ajustamento de 
Conduta, assinale a alternativa correta. 
 
a. Prescinde de homologação judicial. 
b. É instrumento exclusivo do Ministério 

Público, que, por ser o único legitimado 
para a instauração de Inquérito Civil, 
detém a prerrogativa de tomar do causador 
do dano o compromisso de adequar sua 
conduta às exigências da lei. 

c. Deve sempre conter abrangência total, 
incluindo todas as irregularidades 
constatadas. 

d. Foi introduzido no direito brasileiro pela 
Lei nº 7.347/85, intitulada “Lei da Ação 
Civil Pública”. 

e. As associações civis, fundações privadas e 
sindicatos detêm legitimidade para firmar 
Termo de Ajustamento de Conduta, pois 
são legitimadas à propositura de Ação 
Civil Pública. 

 
QQUUEESSTTÃÃOO  1133  

 
No que concerne ao uso e conservação do solo, 
assinale a alternativa incorreta. 
 
a. A proteção do solo deve ser realizada de 

maneira preventiva, a fim de garantir a 
manutenção da sua funcionalidade, ou, de 
maneira corretiva, visando a restaurar sua 
qualidade ou recuperá-la de forma 
compatível com os usos previstos. 

b. As diretrizes para o gerenciamento 
ambiental de áreas contaminadas abrangem 
o solo e o subsolo, com todos seus 
componentes sólidos, líquidos e gasosos. 

c. O gerenciamento das áreas contaminadas 
almeja: eliminar o perigo ou o risco à 
saúde humana; eliminar ou minimizar 
riscos ao meio ambiente; possibilitar o uso 
declarado ou futuro da área, observando o 
planejamento do uso ou ocupação do solo, 
entre outras coisas. 

d. Para o gerenciamento ambiental de áreas 
contaminadas, o órgão ambiental precisa 
instituir procedimentos de investigação e 
gestão, que contemplam apenas as etapas 
de identificação e diagnóstico. 

e. Os responsáveis pela contaminação do solo 
devem submeter ao órgão ambiental 
competente proposta para a ação de 
intervenção a ser executada sob sua 
responsabilidade. 

 



 

QQUUEESSTTÃÃOO  1144  
 

No que tange às unidades de conservação, é 
correto afirmar que: 
 

a. as estações ecológicas são de domínio 
privado. 

b. o Refúgio de Vida Silvestre tem como 
objetivo proteger ambientes naturais onde 
se asseguram condições para a existência 
ou reprodução de espécies ou comunidades 
da flora local e da fauna residente ou 
migratória. 

c. as reservas biológicas têm como objetivo 
preservar sítios naturais raros, singulares, 
ou de grande beleza cênica. 

d. os Monumentos Naturais jamais podem ser 
constituídos por áreas particulares. 

e. Reserva extrativista, área de relevante 
interesse ecológico e Monumentos 
Naturais constituem categorias de 
Unidades de Uso Sustentável. 

 
QQUUEESSTTÃÃOO  1155  

 

O Zoneamento é um instrumento da política 
nacional do meio ambiente destinado a impedir a 
ocupação anárquica dos espaços territoriais, 
fazendo com que os mesmos se enquadrem em 
determinado padrão de racionalidade.  

 

A respeito do instituto, assinale a alternativa que 
contém proposição incorreta. 
 
a. As limitações são fixadas em ato unilateral 

da Administração Pública. 
b. O estabelecimento de zonas especiais 

destinadas a determinados fins integra o 
poder discricionário da Administração 
Pública. 

c. As atividades a serem desenvolvidas em 
área submetida à norma de zoneamento são 
vinculadas. 

d. O zoneamento constitui limitação 
administrativa que não é incidente à 
Administração Pública. 

e. Zonas de uso predominantemente 
industrial são aquelas destinadas 
principalmente à instalação de indústrias, 
cujos processos, submetidos a métodos 
adequados de controle e tratamento de 
efluentes, não causam incômodos sensíveis 
às demais atividades urbanas nem 
perturbam o repouso noturno das 
populações. 

 
 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  1166  
 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente 
periodicamente publica Resoluções que têm 
como objetivo a limitação de todas as formas de 
poluição ambiental.  

 

Sobre o assunto, julgue os itens. 
 

I. Os fabricantes de motores e de veículos 
automotores são obrigados a reduzir os 
níveis de emissão de gases poluentes ao 
meio ambiente. 

II. Os fabricantes de pilhas e baterias são 
responsáveis pela destinação final dos 
materiais que produzem, devendo adotar 
planos para resgate dos materiais 
comercializados. 

III. Os portos organizados, as instalações 
portuárias, os terminais, as plataformas e 
demais instalações similares deverão dispor 
de um plano de emergência individual para 
lidar com incidentes de poluição por óleo 
em águas sob jurisdição nacional. 

IV. As empresas fabricantes e as importadoras 
de pneumáticos para uso em veículos 
automotores e bicicletas ficam obrigadas a 
coletar e dar destinação final, 
ambientalmente adequada, aos pneus 
inservíveis existentes no território nacional. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 
a. V, V, V, V. 
b. V, F, V, V. 
c. V, V, F, V. 
d. V, V, V, F. 
e. V, V, F, F. 

 

 
QQUUEESSTTÃÃOO  1177  

 

No que tange às restrições impostas pela 
Legislação para o alcance da regular preservação 
da fauna, é correto afirmar que: 
 
a. é permitida a caça profissional no Brasil. 
b. a caça amadora não é permitida em 

nenhuma hipótese. 
c. a pesca em período proibido ou em lugares 

interditados configura conduta criminosa 
de menor potencial ofensivo.  

d. o período de piracema, segundo a Lei nº 
5.197/97, é estabelecido pelo IBAMA em 
nível nacional. 

e. o artigo 34, parágrafo único, inciso II, da 
Lei nº 9.605/98, que aborda o uso de 
petrechos proibidos na pesca, é norma 
penal em branco, regulamentável por meio 
de lei e/ou atos normativos. 

 
 



QQUUEESSTTÃÃOO  1188  
 

Levando-se em consideração que as queimadas 
causam prejuízos ao meio ambiente, o Decreto 
nº 2.661/98 disciplinou algumas normas de 
precaução relativas ao emprego de fogo em 
atividades agropastoris e florestais.  

 
 

Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. 
 
a. O emprego de fogo mediante Queima 

Controlada independe de prévia 
autorização dos órgãos integrantes do 
SISNAMA, eis que esta decorre do ato 
normativo em comento. 

b. Os aceiros devem conter no mínimo 04m 
(quatro metros) de largura. 

c. A Queima Controlada deve ser realizada 
em dia e horário apropriados, evitando-se 
os períodos de temperatura mais elevada e 
respeitando-se as condições dos ventos 
predominantes no momento da operação. 

d. É desnecessária a prévia comunicação aos 
vizinhos confrontantes. 

e. O emprego de Queima Controlada não 
pode ser exercitado de forma solidária, 
abrangendo simultaneamente diversas 
propriedades familiares.  

 
QQUUEESSTTÃÃOO  1199  

 
Em relação aos recursos hídricos, assinale a 
alternativa incorreta. 
 
a. O instituto da desapropriação não é 

aplicável aos recursos hídricos. 
b. As águas podem estar submetidas a 

regimes jurídicos de Direito Privado ou de 
Direito Público. 

c. São particulares as nascentes e todas as 
águas situadas em terrenos que também o 
sejam, quando as mesmas não estiverem 
classificadas entre as águas comuns de 
todos, as águas públicas ou as águas 
comuns. 

d. São federais as águas públicas quando: são 
marítimas; servem de limites com nações 
vizinhas ou se estendem em território 
estrangeiro; servem de limites a dois ou 
mais Estados; percorrem parte do território 
de dois ou mais Estados. 

e. Em situações de escassez, o uso prioritário 
dos recursos hídricos destina-se ao 
consumo humano e à dessedentação de 
animais. 

 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  2200  
 

Acerca das disposições contempladas pela Lei nº 
6.938/81, que normatiza a Política Nacional do 
Meio Ambiente, assinale a alternativa incorreta. 
 
a. Compete ao Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
– IBAMA – propor ao Conselho Nacional 
do Meio Ambiente – CONAMA – padrões 
para estabelecimento de normas sobre 
licenciamento ambiental. 

b. Constituem instrumento da Política 
Nacional do Meio Ambiente os incentivos 
à produção e instalação de equipamentos e 
a criação ou absorção de tecnologia, 
voltados para a melhoria da qualidade 
ambiental. 

c. Pode o proprietário rural instituir servidão 
ambiental, pela qual renuncia, em caráter 
permanente ou temporário, total ou 
parcialmente, a direito de uso, exploração e 
supressão de recursos naturais existentes 
na propriedade. 

d. A Política Nacional do Meio Ambiente 
possui como um dos princípios o controle 
e zoneamento das atividades potencial ou 
efetivamente poluidoras. 

e. É atribuição exclusiva do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA – a 
fiscalização e o controle da aplicação das 
normas e padrões de qualidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


