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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A batalha contra a agenda do medo 
 

A percepção de que algo ruim pode acontecer causa 
nos seres humanos um estado de alerta conhecido como 
medo. O medo é causado por um processo crescente de 
ansiedade e não é difícil perceber a enorme inquietação que 
vive boa parte da população mundial. Ansiedade em função 
das incertezas que as transformações no mundo da tecnolo-
gia e do trabalho vem incitando. Infelizmente, estamos di-
ante de um ambiente perfeito para a imposição da agenda 
do medo. 

No mundo das percepções e das versões, a Amazônia 
está em chamas, as águas estão contaminadas por resíduos 
químicos de toda a natureza, a biodiversidade está amea-
çada, os alimentos estão contaminados. Produtores agríco-
las são pessoas malignas que destroem a natureza, poluem 
as águas, desalojam comunidades indígenas. Os animais, 
que fornecem proteína para a existência humana há cente-
nas de milhares de anos, não devem mais ser abatidos 
porque “sofrem”. A antropomorfia se impõe sobre a racio-
nalidade. E a carne faz mal às pessoas – alguns dizem que é 
carcinogênica. Campanhas contra a eficácia de vacinas le-
vam a índices inéditos de aumento de doenças que não 
deveriam mais existir. A inteligência artificial também viria 
para eliminar o trabalho de milhões de pessoas, que ficariam, 
assim, excluídas do sistema. O planeta precisa ser “salvo”. 

Proliferam por todo mundo ONGs, institutos, fundos e 
entidades que se apresentam como os monopolistas das 
virtudes. Afinal de contas o que pode ser mais nobre do que 
contribuir para “salvar o planeta”? Quem pode ser contra a 
defesa de um “alimento saudável”? Alguém pode estar 
interessado em não reduzir a pobreza? Os monopolistas das 
virtudes construíram imensas máquinas burocráticas com 
orçamentos bilionários para viajar o mundo, realizar confe-
rências, seminários, publicar artigos e livros, produzir filmes 
de grande impacto visual. Executivos de tais organizações 
frequentam as mais sofisticadas redes políticas do mundo. 
Estudaram nas melhores escolas norte-americanas e euro-
peias. Entopem as burocracias de organizações internacio-
nais e nacionais. Vivem bem, mas dependem visceralmente 
de uma agenda apenas: a do medo. 

A sociedade livre das corporações quer desafiá-los. 
Pede a arbitragem da ciência, a única prática humana capaz 
de enfrentar as percepções, as versões, os dogmatismos, e 
o oportunismo corporativo dos salvadores do planeta. A 
ciência, que já foi e deveria continuar sendo a base de todo 
o processo de desenvolvimento civilizatório, está em baixa. 
Hoje, infelizmente, muitas pessoas desconfiam da ciência. 
Se tudo é ciência, nada é ciência. É notável que em uma era 
em que tantos seres humanos têm acesso a tantas informa-
ções, nunca tantas pessoas estiveram tão desinformadas e 

convencidas de insanidades. É como se na era da informação 
estivéssemos vivendo a desinformação das trevas medie-
vais. 

Não há saída para o desenvolvimento pleno da 
humanidade e da liberdade que não seja pela agenda da 
inovação. A ciência, entendida de forma simples como o 
conhecimento aprofundado de algo, o conhecimento siste-
matizado, formulado metodicamente e racionalmente, é 
que deve se impor sobre o princípio da precaução, do 
sentimento de ansiedade e medo. A ciência, praticada de 
maneira ética, abre os caminhos da prosperidade. O que a 
ciência demonstra hoje é que há sim incêndios na Amazônia, 
mas nada que não seja diferente do que já aconteceu em 
outros anos com medição técnica idêntica. As águas do 
mundo não estão contaminadas, embora haja sim locais 
problemáticos mundo afora. O mesmo vale para a biodiver-
sidade e para as mudanças climáticas que, apesar de serem 
uma realidade, não significam que a humanidade está 
condenada ou que o planeta corre riscos. 

Quando a agenda é a produção de alimentos, a questão 
é ainda mais cristalina. Não existe nenhum estudo científico 
que comprove a relação entre defensivos agrícolas e altera-
ções na saúde de populações. Não existe caso científico que, 
comprovadamente, relacione o uso adequado de defensivos 
com a morte de produtores ou trabalhadores no campo. 
Também não existe relação entre efetividade de um 
defensivo agrícola biológico ou não biológico. Todos seguem 
os mesmos critérios rígidos de análise regulatória para evitar 
efeito sobre a saúde humana e no meio ambiente. Não 
existe nenhum perigo associado ao desenvolvimento de 
sementes transgênicas a saúde humana e animal. Não existe 
perigo nenhum ao se utilizar a biotecnologia para aumentar 
a produtividade na produção de alimentos. E que fique claro 
para aqueles que vivem da agenda do medo: o alimento 
produzido no Brasil e no mundo é saudável, os índices de 
resíduos químicos são exaustiva e cientificamente estuda-
dos e não há alimentos atualmente, seja grãos ou proteína 
animal, que carreguem índices de resíduos que afetem a 
saúde humana. E imaginemos que, por alguma razão, isso 
aconteça, há suficientes instrumentos de análise que 
permitem que esse alimento não chegue ao consumo. O que 
existe e faz parte de qualquer processo responsável que 
envolva a saúde humana é o compromisso para que todas as 
ofertas tecnológicas disponíveis para a produção de 
alimentos sejam utilizadas de forma correta, assim como se 
faz com medicamentos. Quem utiliza insumos para a produ-
ção de alimentos tem que conhecer o produto ou a 
tecnologia que está utilizando. E isso é sim uma responsabili-
dade de todos. 

Qualquer sociedade deseja desenvolvimento e prospe-
ridade. A agenda do medo trabalha no sentido inverso. Ao 
ignorar o que a ciência já demonstrou de forma cabal, as 
corporações que defendem a agenda do medo prestam 
desserviço as populações. Impedem que novas tecnologias 
sejam desenvolvidas, impedem que mais gente tenha acesso 
a alimento barato e saudável, impedem o comércio interna-
cional dos mais pobres e contribuem para promover a 
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demagogia e o obscurantismo. Tudo para manter seus privi-
légios. Não passarão. A agenda da inovação é tão avassala-
dora que não haverá sociedade que dela não se beneficiará. 

 (LOHBAUER, Christian. A batalha contra a agenda do medo. Disponível 
em: https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/a-batalha-

contra-a-agenda-do-medo/. Acesso em: 06/11/2019.) 

 
Questão 01 
Em “Qualquer sociedade deseja desenvolvimento e prospe-
ridade.” (7º§), a palavra destacada é classificada como pro-
nome: 
A) Relativo. 
B) Demonstrativo. 
C) Indefinido variável.  
D) Indefinido invariável. 
 
Questão 02 
As orações “As águas do mundo não estão contaminadas, 
embora haja sim locais problemáticos mundo afora.” (5º§) 
são identificadas como subordinadas adverbiais: 
A) Finais. 
B) Causais. 
C) Concessivas. 
D) Consecutivas. 
 
Questão 03 
Sobre o verbo “fornecer” em “Os animais, que fornecem 
proteína para a existência humana há centenas de 
milhares de anos, (...)” (2º§) é correto afirmar que ele é 
A) intransitivo, por isso não apresenta complementos 

verbais.  
B) transitivo direto, apresenta como complemento um 

objeto direto. 
C) transitivo indireto, apresenta como complemento um 

objeto indireto. 
D) transitivo direto e indireto, apresenta como comple-

mento um objeto direto e um indireto. 
 
Questão 04 
Considerando as informações textuais, marque V para as 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) As ONGs se apresentam como monopolistas das virtu-

des.  
(     ) A agenda do medo deseja desenvolvimento e prosperi-

dade social.  
(     ) Os executivos das organizações monopolistas das 

virtudes dependem da agenda do medo.  
(     ) A eficácia das vacinas é demonstrada em campanhas 

que reduzem o aumento de doenças.  
A sequência está correta em 
A) V, F, V, F.  
B) V, F, F, V. 
C) F, F, V, V. 
D) F, V, V, F. 
 
 
 

Questão 05 
Nos trechos “Infelizmente, estamos diante de um ambiente 
perfeito para a imposição da agenda do medo.” (1º§) e 
“Vivem bem, mas dependem visceralmente de uma agenda 
apenas: a do medo” (3º§), as vírgulas e os dois-pontos 
foram usados, respectivamente, para separar: 
A) Um adjetivo; orações coordenadas assindéticas; e, 

enumeração. 
B) Uma conjunção; orações subordinadas assindéticas; e, 

enumeração. 
C) Um adjunto adverbial; orações coordenadas sindéticas; 

e, para esclarecimento. 
D) Um adjunto adverbial; orações subordinadas sindéticas; 

e, para esclarecimento. 
 
Questão 06 
Os verbos destacados em “A agenda da inovação é tão 
avassaladora que não haverá sociedade que dela não se 
beneficiará.” (7º§), são classificados, respectivamente, 
como: 
A) Anômalo; irregular; e, regular.  
B) Irregular; anômalo; e, regular.  
C) Irregular; irregular; e, irregular. 
D) Anômalo; irregular; e, irregular. 
 
Questão 07 
Os predicados das orações “(...) alimentos estão contami-
nados.” (2º§) e “Os monopolistas das virtudes construíram 
imensas máquinas burocráticas com orçamentos bilioná-
rios (...)” (3º§) são classificados, respectivamente, como: 
A) Verbal e verbal.  
B) Nominal e verbal. 
C) Verbal e nominal. 
D) Nominal e nominal. 
 
Questão 08 
As palavras destacadas na oração “Infelizmente, estamos 
diante de um ambiente perfeito para a imposição da 
agenda do medo.” (1º§) são classificadas, respectiva-
mente, como: 
A) Locução adverbial; artigo; adjetivo; e, preposição. 
B) Locução prepositiva; artigo; adjetivo; e, preposição. 
C) Locução adverbial; numeral; advérbio; e, conjunção. 
D) Locução prepositiva; numeral; advérbio; e, conjunção.  
 
Questão 09 
Sobre a flexão de grau do adjetivo “sofisticadas” em 
“Executivos de tais organizações frequentam as mais 
sofisticadas redes políticas do mundo.” (3º§), é correto afir-
mar que ele está no: 
A) Grau comparativo de igualdade. 
B) Grau superlativo absoluto analítico. 
C) Grau superlativo absoluto sintético. 
D) Grau comparativo de superioridade. 
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Questão 10 
No enunciado “Proliferam por todo mundo ONGs, institu-
tos, fundos e entidades (...)” (3º§), pode-se afirmar que: 
A) Não há um sujeito.  
B) O sujeito é composto. 
C) O sujeito é desinencial. 
D) O sujeito é indeterminado. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
Questão 11 
Considerando informações sobre dispositivos de entrada, 
saída e armazenamento em um computador, é correto afir-
mar que: 
A) Microfones são dispositivos de entrada e saída. 
B) As placas de redes são consideradas periféricos apenas 

de saída de dados. 
C) SSD é um dispositivo de armazenamento sem partes 

móveis, sendo construído com circuitos integrados semi-
condutores.  

D) Os HDs constituem importante dispositivo de armazena-
mento; também conhecido como memória auxiliar, trata-se 
de um tipo de armazenamento volátil. 

 
Questão 12 
Sistema Operacional é o conjunto de softwares que geren-
ciam recursos, processadores, armazenamento, disposi-
tivos de entrada e saída e dados de um microcomputador 
e seus periféricos. Em relação aos Sistemas Operacionais, 
assinale a alternativa correta. 
A) MS-DOS é um sistema operacional multitarefa. 
B) Linux é um sistema operacional livre baseado no Unix. 
C) Windows, por ser gratuito, é o sistema operacional mais 

utilizado. 
D) Sistemas RTOS não são confiáveis devido ao tempo de 

processamento das threads. 
 
Questão 13 
Editores de texto são muito utilizados em atividades profis-
sionais. O pacote office da Microsoft possui o MS-WORD, 
processador de texto com recursos oferecidos pela inter-
face gráfica do Windows. Na imagem, os símbolos repre-
sentam uma ferramenta de edição. Observe. 
 

 
 

É correto afirmar que a função dos símbolos é:  
A) Negrito, itálico e sublinhado. 
B) Minúsculo, itálico e subscrito. 
C) Negrito, tachado e sublinhado.   
D) Maiúsculo, subscrito e tachado. 
 
 
 
 

Questão 14 
Ao acessar um site, foi retornada a mensagem conforme a 
imagem. Observe. 
 

 
 

É correto afirmar que tal mensagem está associada a: 
A) Não autorizado. 
B) Acesso proibido.  
C) Solicitação inválida. 
D) Serviço indisponível. 
 

Questão 15 
Para envio de mala direta através do MS-WORD 2013 é 
necessário acessar a guia:  
A) Inserir. 
B) Revisão. 
C) Mala direta. 
D) Correspondências. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 

Questão 16 

Os determinantes das matrizes 
 
 
 

3x 3p
q y

 e 
 
 
 

3p 2y
3x 2q- -  

são, respectivamente, D1 e D2, com D1 ≠ 0; desta forma, 

pode-se afirmar que 2

1

D
2D

 é: 

A) 1 
B) 2 
C) −1 
D) −2 
 

Questão 17 
Uma empresa fez um processo seletivo para preencher 3 
vagas. Considerando que 20 candidatos participaram do 
processo seletivo e que os contratados terão a mesma 
função, de quantas formas distintas as 3 vagas poderão ser 
preenchidas? 
A) 1.140 
B) 1.840  
C) 6.840  
D) 8.000  
 

Questão 18 
Em uma construção civil, 4 caminhões descarregam 30 m3 de 
concreto em 5 horas. Nas mesmas condições, quantos 
caminhões serão necessários para descarregar 24 m3 de 
concreto em duas horas? 
A) 6  
B) 8 
C) 10 
D) 12 
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Questão 19 
Certo dia, em um determinado circo, 540 pessoas assisti-
ram ao espetáculo; porém, 25 pessoas não pagaram o 
ingresso, pois entraram com cortesia. O ingresso para 
crianças custava R$ 8,00 e para adultos custava R$ 12,00. 
Considerando que para o espetáculo foram arrecadados R$ 
4.980,00, a quantidade de adultos que pagaram para 
assistir este espetáculo é de: 
A) 165 
B) 195 
C) 215 
D) 300 
 
Questão 20 
Uma pesquisa foi realizada com os clientes de uma 
confeitaria. Sabe-se que das 186 pessoas pesquisadas, 90 
gostam de bolo de coco, 70 gostam de bolo de baunilha e 
100 gostam de bolo de chocolate. Considere, ainda, que 20 
pessoas gostam de bolo de baunilha e de chocolate, 30 
gostam de bolo de coco e de baunilha e 40 gostam de bolo 
de coco e de chocolate. O total de pessoas que gostam 
somente de bolo de coco é: 
A) 16  
B) 18 
C) 36 
D) 90 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 21 
Considerando a Lei Complementar nº 190, de 08/07/2010, 
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de 
Suzano, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 
as falsas. 
(     ) Posse é a aceitação expressa das atribuições, dos 

deveres, das responsabilidades e dos direitos inerentes 
ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados 
unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados 
os atos de ofício previstos em Lei. 

(     ) A posse ocorrerá no prazo de quinze dias, contados da 
publicação do ato de nomeação, podendo ser 
prorrogável por igual período mediante requerimento 
do interessado, devidamente justificado e fundamen-
tado. 

(     ) No ato da posse o servidor apresentará, se entender 
necessário, declaração de bens e valores que consti-
tuem o seu patrimônio e, obrigatoriamente, declara-
ção quanto ao exercício ou não de outro cargo, em-
prego ou função pública. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F. 
B) V, F, V. 
C) F, V, V. 
D) V, V, V.  

Questão 22 
Considerando a Lei nº 8.429, de 02/06/1992, analise as afir-
mativas a seguir. 
I. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente 

público, servidor ou não, contra a administração direta, 
indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, 
de Território, de empresa incorporada ao patrimônio 
público, ou de entidade para cuja criação ou custeio o 
erário haja concorrido ou concorra com mais de 
cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual 
serão punidos na forma da Lei nº 8.429. 

II. Estão sujeitos às penalidades da Lei nº 8.429 os atos de 
improbidade praticados contra o patrimônio de entidade 
que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou 
creditício, de órgão público bem como daquelas para 
cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou con-
corra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou 
da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção 
patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição 
dos cofres públicos. 

III. Reputa-se agente público, para os efeitos da Lei nº 8.429, 
todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou 
sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou 
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entida-
des que a Lei menciona.  

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.  
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 23 
De acordo a Lei Complementar nº 190, de 08/07/2010, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Suzano, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Será licenciado, nos termos da legislação previdenciária 

vigente, o servidor acidentado no trabalho ou que tenha 
adquirido doença profissional. 

B) A prova do acidente em serviço será feita no prazo 
máximo de vinte e quatro horas, após o ocorrido, com 
verificação obrigatória da Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes – CIPA. 

C) Será considerado como dia do acidente, no caso de 
doença profissional ou em serviço, a data do início da 
incapacidade laborativa para o exercício da atividade 
habitual ou o dia em que for realizado o diagnóstico, 
cabendo para esse efeito o que ocorrer primeiro. 

D) Mesmo quando expressamente constar na descrição das 
atribuições de seu cargo que o servidor deverá participar 
de atividades físicas ou esportivas no decurso da jornada 
de trabalho, o infortúnio ocorrido durante estas ativida-
des não será considerado como acidente do trabalho. 
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Questão 24 
Considerando os dados obtidos no sítio eletrônico do IBGE 
(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/suzano/panorama), a 
população estimada da cidade de Suzano para 2019 é de 
297.637 habitantes.  A Lei Orgânica do Município, a fim de 
observar o limite máximo para a composição da Câmara de 
Vereadores estipulada na Constituição da República, 
levando em consideração a estimativa de 2019 anterior-
mente mencionada, deve conter: 
A) Quinze vereadores. 
B) Dezessete vereadores. 
C) Dezenove vereadores. 
D) Vinte e um vereadores. 
 
Questão 25 
De acordo a Lei Complementar nº 190, de 08/07/2010, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Suzano, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Os cargos públicos de provimento efetivo do município 

de Suzano serão sempre organizados em carreira. 
B) Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo pú-

blico, seja de provimento efetivo ou de provimento em 
comissão. 

C) Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabili-
dades previstas na estrutura organizacional que devem 
ser atribuídas a um servidor público. 

D) Os cargos públicos, acessíveis a todos os cidadãos, são 
criados por Lei, com denominação própria, número certo, 
atribuições, funções e responsabilidades específicas e 
vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento 
em caráter efetivo ou em comissão. 

 
Questão 26 
Em relação à Lei Complementar nº 190, de 08/07/2010, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Suzano, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O descumprimento de parte da jornada diária de 

trabalho será caracterizada como “falta hora”; as faltas 
serão, ao longo do mês, somadas às demais para inte-
gralização da “falta dia”. 

II. A justificação das faltas que excederem a seis por ano, 
até o limite de doze, será submetida, devidamente 
informada e formalizada pelo superior imediato, ao 
titular da pasta em que o servidor estiver lotado, no 
prazo máximo de dez dias. 

III. O servidor que faltar ao trabalho ficará obrigado a 
declarar, por escrito, a justificação da falta, a seu 
superior imediato, no primeiro dia em que a este 
comparecer, sob pena de sujeitar-se às consequências da 
falta injustificada. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.  
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

Questão 27 
De acordo a Lei Municipal nº 4.392, de 08/07/2010, que 
dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreiras 
e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Suzano, assinale 
a afirmativa INCORRETA. 
A) A contagem dos pontos referentes à evolução funcional 

se dará a cada período de cinco anos, observados os 
requisitos e as condições estabelecidas. 

B) A evolução funcional para o nível imediatamente 
superior ao que o servidor se encontrar se dará pela 
acumulação de pontos, concedidos por critérios objetivos 
determinados pela Administração Municipal. 

C) A cada cem pontos acumulados, o servidor fará jus a 
evolução para o nível imediatamente superior ao seu atual, 
sendo-lhe garantida a manutenção do padrão e da 
referência em que o mesmo se encontrar na tabela de 
vencimentos a que pertence. 

D) Evolução funcional é o acesso a um nível imediatamente 
superior ao atual na tabela de vencimentos, concedido ao 
servidor ocupante de cargo de provimento efetivo da 
administração geral, podendo se dar pela via acadêmica ou 
pela via não acadêmica. 

 
Questão 28 
Em relação à Lei Municipal nº 4.392, de 08/07/2010, mar-
que V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Os atuais servidores públicos da Prefeitura Municipal 

de Suzano são enquadrados na Tabela de Vencimento 
constante do Anexo VIII da Lei Municipal nº 4.392, de 
08 de julho de 2010, considerando o seu tempo de 
serviço no cargo de provimento efetivo e o seu 
vencimento atual, o que não se aplica aos inativos, cujo 
enquadramento se dará no padrão inicial do cargo de 
origem ou equiparado. 

(     ) A Comissão de Gestão do Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais tem a 
finalidade de orientar sua implantação e operaciona-
lização, bem como a análise dos requisitos e condições 
para a evolução funcional dos servidores. 

(     ) A Comissão de Gestão é presidida pelo Secretário 
Municipal de Administração e integrada por represen-
tantes das Secretarias Municipais de Administração e 
Finanças e de igual número de servidores ocupantes de 
cargos em comissão ou de provimento efetivo da 
carreira. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F. 
B) V, F, V. 
C) F, V, V. 
D) V, V, V.  
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Questão 29 
Em relação à Lei Municipal nº 4.392, de 08/07/2010, ana-
lise as afirmativas a seguir. 
I. Progressão funcional por tempo de serviço é o acesso ao 

padrão imediatamente seguinte ao atual na tabela de 
vencimentos, concedido ao servidor ocupante de cargo 
de provimento efetivo da administração geral. 

II. A progressão funcional por tempo de serviço se dará a 
cada período de cinco anos. 

III. Os direitos e vantagens decorrentes da progressão 
funcional por tempo de serviço serão percebidos a partir 
do primeiro dia do mês subsequente ao seu processa-
mento. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.  
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 30 
De acordo com a Lei Municipal nº 4.392, de 08/07/2010, 
consideram-se impedidos de usufruir dos benefícios da 
evolução funcional, os integrantes do quadro dos profis-
sionais da educação que: 
A) Tiveram em seu prontuário o apontamento de até cinco 

faltas injustificadas, no interstício da evolução corrente. 
B) Tiveram em seu prontuário apontamento de advertên-

cias acima de duas ocorrências, no interstício da evolução 
corrente.  

C) Estiveram licenciados, por período superior a cento e 
oitenta dias, no interstício da evolução corrente, salvo se 
em virtude de acidente em serviço ou para tratamento de 
doença profissional. 

D) Afastados para ocupar cargos de provimento em 
comissão em outros órgãos ou funções fora da Rede 
Municipal de Ensino ou na própria Secretaria Municipal 
de Educação em funções que não correlatas à docência 
ou às funções de apoio pedagógico. 

 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
 

Questão 31 
Segundo a legislação de crimes ambientais, são considera-
das circunstâncias que atenuam a pena que poderá ser 
imposta a um criminoso ambiental, EXCETO: 
A) A realização de palestras e aulas de educação ambiental 

por parte do infrator. 
B) Comunicação prévia pela pessoa/empresa do perigo 

iminente de degradação ambiental. 
C) Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente; 

colaboração com os agentes encarregados da vigilância e 
do controle ambiental. 

D) Arrependimento do infrator, manifestado pela espontâ-
nea reparação do dano, ou limitação significativa da 
degradação ambiental causada. 

 

Questão 32 
Segundo a legislação, assinale, a seguir, o ente federativo 
que tem a competência exclusiva de elaborar o Plano Dire-
tor, observando os zoneamentos ambientais.  
A) União.  
B) IBAMA. 
C) Município.   
D) Estados e Distrito Federal.   
 
Questão 33  
Em relação à poluição ambiental, analise as afirmativas a 
seguir.  
I. O dióxido de enxofre emitido, principalmente por 

fábricas de celulose, é oxidado na atmosfera; posterior-
mente, lavado pelas chuvas, cai na forma de ácido sulfú-
rico. Este acidifica tanto a terra quanto a água, causando 
impactos nos seres vivos e acelerando a corrosão das 
construções urbanas e industriais.  

II. Entre as medidas de controle da poluição acús-
tica/sonora tem-se o estabelecimento de níveis máxi-
mos de ruídos para as diversas zonas de uma cidade, em 
função dos usos; para zonas residenciais ou de hospitais, 
por exemplo, devem ser estabelecidos níveis mais baixos 
do que para áreas comerciais ou industriais. 

III. O chorume é um tipo de biogás originado apenas em 
aterros sanitários (e não em lixões ou aterros clandesti-
nos); ele poderá ser encaminhado para Estações de 
Tratamento de Esgoto (ETEs) onde será queimado em for-
nalhas especiais para ter seu poder poluente diminuído. 

IV. A presença de poluentes na atmosfera pode resultar em 
prejuízos à saúde humana (maior incidência de doenças 
respiratórias, irritação nos olhos e pulmões, podendo 
causar até a morte), aos animais (doenças, podendo 
causar até a morte), aos vegetais (descoloração de folhas, 
e flores, queda de folhas, falhas na floração e produção de 
frutos, malformação e até mesmo a morte de plantas) e 
aos materiais, em geral. Pode ocorrer também redução da 
visibilidade, devido à presença de partículas de materiais 
na atmosfera. 

V. O único reuso de águas permitido é o do tipo “indireto 
não planejado”, no qual a água já utilizada (como esgoto 
doméstico) é descarregada no meio ambiente (normal-
mente em rios), onde é diluída, e novamente utilizada à 
jusante (rio abaixo), de maneira não intencional. Outros 
usos, mesmo que as águas com esgotos domésticos 
sejam devidamente tratadas, não são possíveis. 

VI. Os dejetos de animais (por exemplo, de gado, porcos, 
galinhas etc.) podem conter micro-organismos patogêni-
cos, os quais podem causar doenças ao homem, por 
meio do contato com o solo contaminado por tais deje-
tos, ou com a água poluída a partir do contato com esse 
solo. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) II e VI. 
B) I, III e V. 
C) III, IV e V. 
D) I, II, IV e VI. 



 

8 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO/SP –  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

CARGO: AGENTE FISCAL AMBIENTAL (M) 
₱ 

Questão 34 
“Quanto maior o volume de esgotos domésticos in natura 
(sem tratamento) lançados em um determinado corpo 
aquático, ___________ será a concentração de matéria 
orgânica, ___________ será a proliferação de bactérias, 
___________ a atividade total de respiração e ___________, 
consequentemente, a Demanda Bioquímica de Oxigênio 
(DBO). O resultado disso é ____________ das concentra-
ções de oxigênio a um nível incompatível com as 
necessidades respiratórias, por exemplo, dos peixes que ali 
habitam, o que pode causar grande mortandade de cardu-
mes.” Assinale a alternativa que completa correta e 
sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) maior / maior / maior / maior / a redução 
B) menor/ menor / menor / menor / a redução 
C) menor / maior / menor / menor / o aumento 
D) maior / menor / maior / maior / a manutenção 
 
Questão 35 
Segundo sua legislação, o território de Suzano/SP é divi-
dido em macrozonas urbanas e macrozonas rurais. Em qual 
macrozona está previsto o objetivo de promover a 
fiscalização intensiva, a fim de evitar usos incompatíveis, 
desmatamento, assoreamento de cursos d'água, deposição 
de resíduos sólidos e efluentes líquidos, despejo de agrotó-
xicos e demais atividades causadoras de degradação 
ambiental? 
A) Na Macrozona da APA do Tietê (MAPAT). 
B) Na Macrozona de Estruturação Urbana (MEU).  
C) Na Macrozona de Ocupação Controlada (MOC).  
D) Na Macrozona de Proteção e Recuperação ao Manancial 

(MPRM).  
 
Questão 36 
“Atualmente, _________% do papel produzido no Brasil é 
proveniente de reflorestamentos, de acordo com a 
Associação Brasileira da Indústria Gráfica. Além de não 
provocar o desmatamento, por ser feito em áreas já 
desmatadas, o plantio de árvores para produção de 
celulose, papel e de outros produtos industriais, contribui 
para que as árvores, ao crescerem, capturem ________ da 
atmosfera e convertem em ________. Porém, uma das 
consequências negativas deste processo é o uso de 
componentes químicos à base de _________ para o 
branqueamento do papel. Esses resíduos podem prejudicar 
o meio ambiente, quando são descartados incorretamente, 
afetando os ecossistemas aquáticos.” Assinale a alterna-
tiva que completa correta e sequencialmente a afirmativa 
anterior. 
A) 100 / CO2 / O2 / cloro 
B) 50 / H2O / CO2 / amianto 
C) 70 / O2 / H2O2 / magnésio 
D) 35 / C6H12O6 / NaOH / cádmio 
 
 
 

Questão 37 
“Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma 
de matéria ou energia resultante das atividades humanas 
que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança 
e o bem-estar da população; as atividades sociais e econô-
micas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 
ambiente; e, a qualidade dos recursos ambientais.” Trata-se 
de: 
A) Infração ambiental. 
B) Impacto ambiental. 
C) Ecologismo responsável. 
D) Desenvolvimento sustentável.  
 
Questão 38 
São considerados alguns dos instrumentos da Política 
Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), EXCETO: 
A) Estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

zoneamento ambiental. 
B) Financiamento e realização de eventos relacionados à 

proteção do meio ambiente, tais como a Rio 92.  
C) Licenciamento e revisão de atividades efetivas ou poten-

cialmente poluidoras; avaliação de impactos ambientais.  
D) Criação de espaços territoriais especialmente protegidos 

pelo Poder Público federal, estadual e municipal, tais como 
áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecoló-
gico e reservas extrativistas. 

 
Questão 39 
Quais são as penalidades impostas a quem “obstar ou 
dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de 
questões ambientais”? 
A) Advertência e multa de um salário mínimo. 
B) Reclusão, de dois a quatro anos, e multa de R$ 100,00 a 

R$ 1.000,00. 
C) Detenção, de um a três anos, e multa de R$ 500,00 a 

R$ 100.000,00.   
D) Reclusão de um ano a cinco anos ou multa de R$ 5.000,00 

a R$ 50.000.000,00. 
 
Questão 40 
Conforme a legislação do município de Suzano/SP, a ativi-
dade comercial definida como “sucata”, “ferro-velho”, 
“aparas de papel” somente será permitida, observadas as 
demais exigências legais: 
A) Nas vias expressas e arteriais. 
B) Nas rodovias e estradas vicinais. 
C) Ao lado da portaria do aterro sanitário. 
D) Nas imediações dos lixões e aterros clandestinos. 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras e/ou 

similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 
Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 
identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, 
tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, 
relógio de qualquer modelo etc.; o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais 
equipamentos. É proibido também o uso de telefone celular no final da aplicação das provas, enquanto o candidato estiver 
dentro da Unidade de Aplicação. 

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior Completo; 40 
(quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio e Médio Técnico; e, 30 (trinta) questões para os 
cargos de Nível Fundamental Completo.  

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde ao emprego a que está concorrendo, bem como se os dados constantes 
no Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido está correto. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três) horas as provas para os cargos de Nível Fundamental Completo e 4h (quatro) horas para os 
cargos de Nível Médio, Médio Técnico e Superior Completo. Esse período abrange a assinatura e a transcrição das respostas 
para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá se retirar 
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o 
Caderno de Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação 
da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação e, ainda, pelo Coordenador da Unidade de 
Aplicação. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha. 
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Concurso 
Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 
- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso 
pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso 
Público. 


