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CADERNO DE QUESTÕES (ÁREA: ENGENHARIA AMBIENTAL) 
 

NOME: 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

1. Este caderno contém 8 (oito) páginas com 10 (dez) questões objetivas de Conhecimentos Gerais de 
múltipla escolha, cada uma valendo 1,0 (um) ponto, totalizando valor máximo de 10 (dez) pontos; e 10 
(dez) questões objetivas de Conhecimentos Específicos de múltipla escolha, cada uma valendo 1,0 
(um) ponto, totalizando valor máximo de 10 (dez) pontos. Será atribuído peso 4 (quatro) a prova de 
Conhecimentos Gerais e peso 6 (seis) a prova de Conhecimentos Específicos. 
 

2. A Nota Final do candidato será o somatório dos pontos atribuídos às questões da prova de 
Conhecimentos Gerais e a da prova de Conhecimentos Específicos com os seus respectivos pesos 
divididos por 10. 
 

3. Se o caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que prejudique a leitura, solicite 
IMEDIATAMENTE ao fiscal a sua substituição. 
 

4. Cada questão apresenta quatro opções de resposta (A, B, C e D), das quais somente uma atende às 
condições do enunciado. Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, é vedado solicitar 
quaisquer esclarecimentos ao Fiscal. 
 

5. O candidato receberá junto com este caderno de questões, a FOLHA DE RESPOSTAS (gabarito). 
Verifique se os dados impressos na FOLHA DE RESPOSTAS estão corretos. Caso contrário, comunique 
imediatamente ao Fiscal. 
 

6. Após o recebimento da FOLHA DE RESPOSTAS, não a dobre nem a amasse, manipulando-a o mínimo 
possível. Assine seu nome no local indicado, com caneta esferográfica azul ou preta. Após responder 
as questões neste caderno, o candidato deverá transcrever todas as alternativas assinaladas para a 
FOLHA DE RESPOSTAS, de acordo com as instruções nela contidas. 
 

7. Questões com mais de uma alternativa assinalada, com rasura ou em branco serão anuladas. 
Portanto, ao preencher a FOLHA DE RESPOSTAS, faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois não será 
possível a sua substituição. 
 

8. O candidato dispõe de, no máximo, 2 (duas) horas para responder às questões e preencher a FOLHA 
DE RESPOSTAS. O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese 
alguma. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização das provas por, no 
mínimo, 30 minutos após o início das provas. 
 

9. Terminada a prova, avise ao Fiscal, pois este recolherá a FOLHA DE RESPOSTAS na carteira do 
candidato. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno 
de provas, após uma hora do início das provas. 
 

10. Durante a realização da prova, não serão permitidas consultas à legislação, doutrina, 
jurisprudência, súmula ou anotações de quaisquer espécies, nem o porte de aparelhos eletrônicos, 
como telefones, notebooks, celulares, palms e calculadoras. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

01 – Assinale a alternativa em que não há erro de grafia: 
 

a) Excelente – espectativa – obseção – subsídio. 
b) Impecilho – exceso – exagero – hipótese. 
c) Ansioso – presunçoso – lactoze – transação. 
d) Catequese – análise – poetisa – inusitado. 
 
02 – Assinale a alternativa que apresenta o uso correto do pronome: 
 

a) O Promotor disse para eu entrar na sala. 
b) O advogado escreveu uma petição para eu. 
c) A atividade é para mim fazer. 
d) Entre tu e eu sempre haverá um acordo. 
 
03 – Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal: 
 

a) É proibido a entrada de crianças. 
b) Os estagiários ficaram alerta com a prova. 
c) Seguem anexo vários relatórios de visitas. 
d) Maria ficou meia aborrecida com a notícia. 
 
 

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 
 

04 – Em relação aos conceitos de informática básica, assinale a alternativa correta. 
 

a) Uma memória de 1 megabyte possui 1.000.000 bytes. 
b) O barramento de endereço é responsável pelo transporte de dados. 
c) Um monitor com tela touch é considerado dispositivo de saída de dados. 
d) Para conectar o computador a uma rede de dados, deve-se utilizar uma placa de rede, podendo ser 

sem fio ou por cabo. 
 
05 – Memória volátil (aquela em que todo seu conteúdo é perdido quando o computador é 
desligado), de acesso aleatório, de baixo consumo, de elevada velocidade e que é muito utilizada em 
computadores é: 
 

a) EEPROM. 
b) SRAM. 
c) PROM. 
d) ROM. 
 
06 – São consideradas mídias moveis, EXCETO: 
 

a) DVD. 
b) Memória ROM. 
c) PENDRIVE. 
d) CD. 
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NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

07 – “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos” elencados pela Constituição Federal de 1988, 
estão expressos no: 
 
a) No Título I – Dos Princípios Fundamentais. 
b) No Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais. 
c) No Título III – Das Funções Essenciais à Justiça. 
d) No Título IV – Do Estado Democrático de Direito. 
 
08 – É permitido ao membro do Ministério Público, segundo a Constituição Federal de 1988: 
 
a) Exercer a advocacia. 
b) Participar de sociedade comercial, na forma da lei. 
c) Exercer a função de magistério. 
d) Exercer atividade político-partidária. 
 
 

NOÇÕES BÁSICAS DE MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

09 – Quatro irmãos participaram de uma prova de atletismo: Alfa, Beta, Gama e Zeta. 
- Zeta chegou em 3º lugar. 
- Beta não terminou em último lugar. 
- Gama chegou logo depois de Beta. 
 
Qual a ordem de chegada dos quatro irmãos na prova de atletismo? 
 
a) Beta, Alfa, Gama e Zeta. 
b) Beta, Gama, Alfa e Zeta. 
c) Beta, Zeta, Alfa e Gama. 
d) Beta, Gama, Zeta e Alfa. 
 
 
10 – Ao numerar um livro de 555 páginas, quantas vezes será necessário utilizar o algarismo “5”? 
 
a) 67 
b) 68 
c) 69 
d) 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XI PROCESSO SELETIVO DE CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS – ÁREA ADMINISTRATIVA, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN 

 

Página 4 de 8 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

- ÁREA: ENGENHARIA AMBIENTAL 
 
11 – A 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró recomendou à Secretaria de Meio Ambiente 
deste município que proceda à anulação, no prazo de 30 dias, das licenças ambientais prévias e de 
instalação, em benefício do empreendedor Central Park Incorporadora Ltda., relativas ao 
empreendimento imobiliário situado na Rua Coelho Neto, que ocupa a Área de Preservação 
Permanente (mata ciliar) do Rio Apodi-Mossoró. Somente órgãos ambientais podem abrir exceção à 
restrição e autorizar o uso e até o desmatamento de área de preservação permanente rural ou 
urbana, mas, para fazê-lo, devem comprovar as hipóteses de utilidade pública, interesse social do 
empreendimento ou baixo impacto ambiental (art. 8º da Lei 12.651/12). 
 
Disponível em: <http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/noticias/7295-mossoro-mprn-recomenda-
cancelamento-de-licencas-ambientais>. Acesso em: 29 jan. 2018 (adaptado). 
 
A partir do trecho da notícia acima, julgue as informações a seguir, a respeito das APPs. 
 
I. Área de preservação permanente (APP) é toda área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, 
sem função ambiental. 
II. As APPs asseguram a proteção das matas ciliares (vegetação que cumpre a função de proteger os rios 
e reservatórios de assoreamentos, evitar transformações negativas nos leitos, garantir o abastecimento 
dos lençóis freáticos e a preservação da vida aquática). 
III. As áreas de preservação permanente se destinam (função ambiental) a preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 
 
É correto o que se afirma em: 
 
a) I, II e III. 
b) I e II, apenas. 
c) III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
 
12 – A licença ambiental é um dos instrumentos exigidos para a implantação de atividades causadoras 
de impactos ambientais. Trata-se de um instrumento prévio de controle ambiental para o exercício 
legal de atividades modificadoras do meio ambiente. 
 
O licenciamento ambiental é composto por 3 (três) tipos de licença: a Licença Prévia (LP), a Licença de 
Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO). 
 
I. Licença Prévia: concedida na fase preliminar do planejamento da atividade, contém requisitos básicos 
a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação. Essa licença autoriza o início da obra 
ou serviço no local do empreendimento, não podendo ter validade superior a 5 (cinco) anos. 
II. Licença de Instalação: concedida após a análise e aprovação do projeto executivo e de outros estudos 
(PCA, RCA, PRAD), que especificam os dispositivos de controle ambiental, de acordo com o tipo, porte, 
características e nível de poluição da atividade e de recuperação de áreas degradadas. Essa licença não 
pode ter validade superior a 6 (seis) anos. 

http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/noticias/7295-mossoro-mprn-recomenda-cancelamento-de-licencas-ambientais
http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/noticias/7295-mossoro-mprn-recomenda-cancelamento-de-licencas-ambientais
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III. Licença de Operação: concedida após a realização de vistoria e da confirmação do funcionamento 
dos sistemas de controle ambiental especificados nas fases anteriores do licenciamento ambiental. Essa 
licença deverá ter validade de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos. 
 
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 
 
a) I, II e III. 
b) I e II, apenas. 
c) III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
 
13 – Nas próximas décadas, o país deve enfrentar períodos de estiagem com mais frequência e 
gravidade. A afirmação é resultado de um estudo realizado pelo WWF-Brasil, em parceria com o 
Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Integração, e com apoio da Agência Alemã de 
Cooperação Internacional (GIZ). Para André Nahur, coordenador de Mudanças Climáticas e Energia do 
WWF-Brasil, o problema merece atenção urgente porque o Brasil já enfrentou períodos de seca. “Até 
2099 o Centro-Oeste pode perder 25% dos recursos hídricos, e o Nordeste 30%”, fala. “É também uma 
questão de segurança pública e qualidade de vida.” Segundo o coordenador, o processo de estiagem 
está relacionado, principalmente, à três fatores. O primeiro é a emissão de gases efeito estufa que 
aumentam a temperatura do planeta. Depois, vem o desmatamento e as variações de uso dos solos. 
Por último, estão as atividades que consomem bastante água e acabam alterando os recursos hídricos 
disponíveis. 
 
Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/07/secas-devem-ficar-mais-
rigorosas-no-brasil-ate-2099-aponta-estudo.html>. Acesso em: 03 abr. 2018. 
 
A respeito dessa matéria, assinale a opção correta. 
 
a) O efeito estufa é um fenômeno natural que impossibilita a vida humana na Terra, devido a redução 
da temperatura do planeta. 
b) O aumento de gases de efeito estufa na atmosfera, o desmatamento e o uso insustentável dos 
recursos hídricos estão diretamente relacionados com o processo de seca que o Brasil pode enfrentar. 
c) O derretimento generalizado da neve e do gelo e a elevação do nível do mar são necessários para 
aumentar a oferta dos recursos hídricos. 
d) As mudanças do clima no passado decorreram principalmente de fenômenos artificiais (atividades 
humanas), enquanto que a maior parte da atual mudança do clima, particularmente nos últimos 50 
anos, é atribuída exclusivamente a fenômenos naturais. 
 
14 – A escala de um mapa é uma relação de proporção entre a realidade e sua representação. Ela 
indica quantas vezes as dimensões do terreno foram reduzidas para serem representadas no mapa. 
Sobre um mapa de escala de 1:500.000, foi demarcada uma área de reserva florestal de forma 
quadrada apresentando 5 cm de lado. A respeito dessa informação, é coreto afirmar que a área da 
reserva medirá no terreno: 
 
a) 625 km² 
b) 425 km² 
c) 325 km² 
d) 815 Km² 
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15 – Brasília (08/03/18) – O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, presidiu, na manhã desta 
quinta-feira, a 40ª reunião do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) chamando atenção para 
a importância do tema no ano em que o Brasil recebe o 8º Fórum Mundial da Água. Será a primeira 
vez que o evento, que ocorre em Brasília de 18 a 23 de março, será realizado no Hemisfério Sul. Em 
janeiro de 1997, entrou em vigor a Lei nº 9.433/1997, também conhecida como Lei das Águas. Esse 
instrumento legal instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh). Segundo a lei, a água é considerada um bem de 
domínio público e um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. 
 

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-
informma?view=blog&id=2865>. Acesso em: 09 mar. 2018 (adaptado). 
 
Considerando o que estabelece essa lei, avalie as afirmações a seguir. 
 

I. A captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final dispensa a outorga 
pelo poder público, mas deve seguir o disposto nas condicionantes da licença ambiental. 
II. Um dos objetivos da cobrança pelo uso da água é para incentivar a sua racionalização (uso racional da 
água). 
III. A extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo 
dispensa a outorga pelo poder público. 
IV. Uma das circunstancias que pode ocasionar suspensão de outorga é a necessidade de se prevenir ou 
reverter grave degradação ambiental. 
 

É correto o que se afirma em: 
 

a) I, apenas. 
b) II e IV, apenas. 
c) III e IV, apenas. 
d) I, II, III e IV. 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 16 E 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A correta destinação dos resíduos sólidos é condição primordial para uma cidade sustentável. A Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), aprovada em agosto de 2010, trouxe importantes instrumentos 
para que municípios de todo o Brasil iniciassem o enfrentamento aos principais problemas ambientais, 
sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. PNRS tem como pilar o 

http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2865
http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2865
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princípio da responsabilidade compartilhada. Isso significa que indústrias, distribuidores e varejistas, 
prefeituras e consumidores são todos responsáveis pelos resíduos sólidos e cada um terá de contribuir 
para que eles tenham uma disposição final adequada. Buscar um melhor ordenamento do ambiente 
urbano primando pela qualidade de vida da população é trabalhar por uma cidade sustentável. 
Melhorar a mobilidade urbana, a poluição sonora e atmosférica, o descarte de resíduos sólidos, 
eficiência energética, economia de água, entre outros aspectos, contribuem para tornar uma cidade 
sustentável. 
 

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis>. Acesso em: 09 de mar. 2018. 
 
16 – Considerando a PNRS, avalie as afirmações a seguir: 
 

I. Os resíduos sólidos podem ser classificados quanto à origem e quanto à periculosidade. 
II. Os aterros sanitários devem receber apenas resíduos domésticos não recicláveis, orgânicos e de 
construção civil, não sendo permitidos os resíduos hospitalares. 
III. O aterro sanitário gera resíduos do tipo chorume e gás metano, que demandam monitoramento e 
ações de tratamento, uma vez que são capazes de causar impacto ambiental. 
IV. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem por objetivo promover o 
aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou para outras cadeias 
produtivas. 
 
É correto o que se afirma em: 
 

a) I e III, apenas. 
b) I, II e III, apenas. 
c) I, III e IV, apenas. 
d) I, II, III e IV. 
 
17 – Na geração e no gerenciamento de resíduos, a sequência de processos, por ordem de prioridade 
estabelecida na PNRS, é: 
 
a) não geração, recusar, repensar, tratamento dos resíduos sólidos, reciclagem e disposição final 
adequada. 
b) não geração, repensar, tratamento dos resíduos sólidos, reciclagem, recusar e disposição final 
adequada. 
c) não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos sólidos e disposição final 
adequada. 
d) não geração disposição final adequada, tratamento de resíduos sólidos, reciclagem, redução e 
reutilização. 
 
18 – A água após ser eliminada dos diversos usos a que se destina, tais como banho, lavagem das 
mãos, de roupa, louça e de carros, uso sanitário, produção industrial etc passa a ser denominada de 
esgoto ou efluente. O esgoto é composto por 99,9 % de água, 0,1% de sólidos e inúmeros organismos 
vivos, tais como bactérias, vírus, vermes e protozoários, os quais são liberados junto com os dejetos 
humanos. O tratamento dos esgotos é a remoção física, química ou biológica dos poluentes e 
microrganismos de forma a atender aos padrões de saúde e qualidade ambiental definidos na 
Resolução CONAMA nº 357/2005 (alterada pela Resolução CONAMA nº 430/2011). 
 
Disponível em: <http://www.caern.rn.gov.br>. Acesso em: 02 de abr. 2018. 
 

http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/caern/DOC/DOC000000000017755.PDF
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/caern/DOC/DOC000000000017756.PDF
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O tratamento utilizado para depurar águas residuárias geralmente por desinfecção para a remoção dos 
microrganismos ou, em casos especiais, à remoção de determinados nutrientes, tais como o nitrogênio 
e fósforo, que podem potencializar, isoladamente e/ou em conjunto, a degradação dos corpos d’água, é 
denominado de: 
 

a) Primário. 
b) Terciário. 
c) Secundário. 
d) Avançado. 
 

19 – As Demandas Bioquímica e Química de Oxigênio (DBO e DQO, respectivamente) são importantes 
parâmetros utilizados para controle e tratamento dos efluentes domésticos e industriais. No Brasil, a 
resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 e sua alteração na resolução nº 397, de 03 de 
abril de 2008 estabelecem limites para lançamentos de efluente de estações de tratamento de 
esgotos (ETE) em corpos receptores. Para quantificação de matéria orgânica ou do seu potencial 
poluidor, utilizam-se métodos indiretos, como a demanda química de oxigênio (DQO) e a demanda 
bioquímica de oxigênio (DBO). 
 
Sobre tais parâmetros, assinale a única afirmativa correta. 
 

a) O tempo de execução do ensaio de DQO é significativamente menor quando comparado ao do de 
DBO. 
b) O lançamento de efluentes de elevada concentração de DBO em um corpo hídrico faz aumentar a 
concentração de oxigênio dissolvido neste. 
c) Para uma mesma amostra, o valor da DQO é sempre menor que o da DBO, pelo fato de a primeira 
oxidar somente os compostos orgânicos biodegradáveis. 
d) Geralmente utiliza-se o dicromato de potássio como agente oxidante no teste da DBO. 
 

20 – A legislação brasileira exige, para instruir o processo de licenciamento ambiental de algumas 
atividades, obras ou empreendimentos, a apresentação de estudos ambientais prévios, destinados a 
avaliar os efeitos destas sobre o meio ambiente. Sobre a avaliação de impactos ambientais, avalie as 
afirmações a seguir: 
 

I. O licenciamento de um empreendimento demanda a realização de Estudo de Impacto Ambiental (EIA), 
em que deve compreender um estudo sério, completo, e exaustivo que permita o conhecimento das 
condições ambientais preexistentes ao empreendimento, a real dimensão dos danos que estes podem 
causar e a eficácia das medidas preventivas e mitigadoras propostas. 
II. O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (Rima) não são 
instrumentos dissociados, representando o segundo uma síntese consolidada do primeiro. Para mais 
fácil compreensão, pode-se dizer que o Rima é a apresentação, de forma mais acessível e simplificada, 
dos resultados do EIA. 
III. De acordo com a legislação vigente, considera-se impacto ambiental 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 as condições 
estéticas e sanitárias do meio ambiente. 
 

A respeito dessas asserções, é correto o que se afirma em: 
 

a) I, apenas. 
b) III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 


