
INSTRUÇÕES DA AVALIAÇÃO

1. A prova contém 20 (vinte) questões sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa e 10 (dez)
questões de Conhecimentos Específicos.

2. Cada questão terá a duração de 03 minutos.

3. Conforme  item  6.10  do  Edital  01/2021:  Será  considerado  eliminado  do  Processo  Seletivo  o
candidato que:

a. Não acessar o AMBIENTE VIRTUAL DE AVALIAÇÃO no horário determinado em Edital, seja qual for o
motivo alegado;

b. Não realizar o prévio preparo de todo equipamento, verificando o seu regular funcionamento, bem
como acesso/qualidade da internet e energia elétrica no momento de realização da prova;

c. Não estiver em posição adequada (sentado à frente da tela), ou ainda estiver em posição suspeita
ou inadequada (deitado ou em diagonal ou em pé), ou não se posicionar com o rosto de forma
centralizada (em relação à câmera), ou se estiver olhando para outros pontos laterais, ou pontos
acima da tela do computador durante a realização da prova;

d. Não estiver direcionando o seu olhar frente da tela do computador durante à prova, mas para as
laterais, para cima, para baixo, ou para trás do seu equipamento, sem estar com o olhar focado na
tela de trabalho, onde está sendo executada a sua prova online;

e. For verificado, durante a monitoria ou auditoria das imagens durante ou após a realização da
prova,  um  registro  visual  que  comprove  o  não  enquadramento  de  sua  face  completa  ou  em
comportamento visual suspeito, conforme itens c e d;

f. Tentar  sair  ou  tentar  acessar  outro  browser  ou  navegador  fora  do  AMBIENTE  VIRTUAL  DE
AVALIAÇÃO, durante a execução da Prova Online;

g. Se ausentar da Plataforma AVA, ou não realizar a conclusão da prova, sem utilizar os comandos de
entrega e finalização determinados pelo sistema;

h. Se ausentar da Plataforma AVA por problemas com a conexão de internet, ou pela interrupção de
fornecimento de energia elétrica;

i. Abandonar a prova em qualquer momento de sua realização. O candidato nesta situação, não
poderá  retornar  à  execução  da  prova  online,  sendo  a  mesma automaticamente  finalizada  pelo
sistema;

j. Se utilizar de meios ilícitos para a execução das provas ou em tentativa de fraude em qualquer
etapa desta seleção, a ser averiguada pela Universidade Patativa do Assaré;

k. For surpreendido em comunicação com outras pessoas frente à câmera ou utilizando-se de livro,
anotação, impresso, máquina calculadora ou similar;

l. Estiver  fazendo uso  de  qualquer  tipo  de  aparelho  eletrônico  ou  de  comunicação,  mesmo que
desligado,  ou  com bateria  desacoplada  (telefone  celular,  fones  de  cabeça  ou  fones  de  ouvido,
tokens,  relógios  digitais,  agenda  eletrônica,  outros  notebooks,  palmtop,  receptor,  gravador,
smartphone ou outros equipamentos similares);

m. Obtiver nota zero na Prova Objetiva;

n. Descumprir as normas constantes deste Edital ou impostas pela Universidade Patativa do Assaré;

ALUNO: MATRÍCULA: 
AVALIAÇÃO: VALOR: 30.00 pontos 
POLO: DATA: 
LOCAL: 
CARGO: 
MODELO: PROCESSO SELETIVO MPDFT - ENGENHARIA AMBIENTAL 
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o. For constatado, de forma superveniente, qualquer irregularidade na identificação do candidato,
não se limitando à constatação de falsidade ideológica e/ou documental. A eliminação do candidato
poderá ocorrer em qualquer fase do Processo Seletivo, desde que comprovada a irregularidade.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 1 - 1,0 ponto 
A palavra destacada em “A humildade é sempre
boa conselheira, mesmo quando a autossegura
nça resulta de grande experiência ou baseia-se
no uso de avançada tecnologia” possui a grafia
de acordo com o novo acordo ortográfico.
Sendo  assim,  qual  alternativa  abaixo  possui,
também, uma palavra escrita de acordo com o
novo acordo ortográfico:

A onda

a onda anda
aonde anda
a onda?
a onda ainda
ainda onda
ainda anda
aonde?
aonde?
a onda a onda
Manuel  Bandeira  BANDEIRA,  M.  A  Estrela  da
Tarde, 1960

Questão 2 - 1,0 ponto 
Sobre os tipos de linguagem, é CORRETO afirmar
que predomina no texto o uso da linguagem:

Questão 3 - 1,0 ponto 
Ao  se  redigir  um  texto  manuscrito,  faz-se
necessário  conhecer  as  regras  de  separação
silábica.  Levando  em  conta  essa  afirmação,
assinale  a  alternativa  em  que  os  vocábulos
apresentam separação silábica correta:

Questão 4 - 1,0 ponto 
Leia  o  trecho  de  uma  canção  de  Cartola, tal
como registrado em gravação do autor: 
(...) Ouça-me bem, amor, 
Preste atenção, o mundo é um moinho, 
Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, 
Vai reduzir as ilusões a pó. 
Preste atenção, querida, 
De cada amor tu herdarás só o cinismo 
Quando notares, estás à beira do abismo 
Abismo que cavaste com teus pés. 
 
Cartola, “O mundo é um moinho”. 
https://www.vagalume.com.br/cartola/o-mundo-
e-um-moinho.html
 
Hipérbole  é  uma  figura  de  linguagem  que
consiste  em  um  exagero  das  ideias
apresentadas. Dessa forma, em qual dos trechos
destacados a seguir ocorre essa figura:

Questão 5 - 1,0 ponto 
As palavras ansioso, bacharel e apto regem,
respectivamente, as preposições:

Questão 6 - 1,0 ponto 
A concordância nominal  está de acordo com a
norma-padrão em:

a) Auto-retrato.

b) Auto-suficiente.

c) Auto-sugestão.

d) Autorreflexão.

e) Autohipnose.

a) Conotativa.

b) Denotativa.

c) Regional.

d) Técnica.

e) Mista.

a) Pro-ce-sso.

b) Sub-al-ter-no.

c) Pneu.

d) A-ve-ri-gue-i.

e) Ál-cool

a) “Ouça-me bem, amor”.

b) “o mundo é um moinho”.

c) “De cada amor tu herdarás só o cinismo”.

d) “Quando notares, estás à beira do abismo”.

e) “Abismo que cavaste com teus pés”.

a) Por, em, para.

b) Sob, de, a.

c) Para, de, a

d) Por, em, de.

e) Em, por, a.

a) Diversão  e  trabalho  são  compatível  com
tudo aquilo em que acreditamos.

b) É  necessário  muita  tolerância  com  certos
acontecimentos. 

c) Enviaram  anexo  ao  recebido  daquela
semana os documentos solicitados.

d) Água é bom para saúde.

e) Ela está menas cansada que você.
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Questão 7 - 1,0 ponto 
São palavras antônimas:

Questão 8 - 1,0 ponto 
Algumas  palavras,  em  língua  portuguesa,
possuem  dificuldades  na  escrita,  o  que  acaba
gerando confusão por parte de alguns nativos da
língua  portuguesa.  A  alternativa  a  seguir,  em
que  todas  as  palavras  foram  grafadas  de
maneira correta, é:

Globalização  significa  que  todos  nós
dependemos  uns  dos  outros.  As  distâncias
pouco importam agora. O que acontece em um
lugar pode ter consequências mundiais. Graças
aos  recursos,  instrumentos  técnicos  e
conhecimentos  adquiridos,  nossas  ações
abrangem enormes distâncias  no  espaço e  no
tempo. Por mais localmente limitadas que sejam
nossas intenções, erraríamos se não levássemos
em conta  os  fatores  globais,  pois  eles  podem
decidir o êxito ou o fracasso de nossas ações. O
que fazemos (ou nos abstemos de fazer) pode
influir nas condições de vida (ou de morte) de
gente  que  vive  em  lugares  que  nunca
visitaremos  e  de  gerações  que  jamais
conheceremos.
(Zygmunt  Bauman,  O  desafio  ético  da
globalização, Correio Braziliense, 21/07/2001)

Questão 9 - 1,0 ponto 
De acordo com o texto, o principal objetivo do
autor  pode  ser  expresso  com  um  dos  ditados
populares. Assinale-o:

Questão 10 - 1,0 ponto 
São acentuadas graficamente de acordo com a
mesma regra as palavras:

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Questão 11 - 2,0 pontos 
O Estudo de Impacto Ambiental - EIA é um dos
instrumentos estabelecidos no âmbito da Política
Nacional do Meio Ambiente, sendo caracterizado
por:

a) Pavor - Pânico.

b) Pânico - Susto.

c) Dignidade - Indecoro.

d) Dignidade - Integridade.

e) Susto - Horror.

a) Rerpecução.

b) Perturbação.

c) Opnião.

d) Exceço.

e) Obcessão.

a) “Cavalo dado, não se olham os dentes”.

b) “Nem tudo que reluz é ouro”.

c) “Vão-se os anéis, ficam os dedos”.

d) “De grão em grão, a galinha enche o papo”.

e) “Uma andorinha só não faz verão”.

a) “Cenário”, “sequência”, “audiência”.

b) “trás”, “sérias”, “repórteres”.

c) “âncoras”, “alguém”, “há”.

d) “dá”, “há”, “aí”.

e) “Pajé”, “caráter”, “fóssil”.

a) O  Estudo  de  Impacto  Ambiental  -  EIA
apresenta  características  da  construção  e
operação  do  empreendimento,  identifica
todas as alterações possíveis que resultarão
dessas  atividades,  propondo  as  medidas
mitigadoras.

b) Um  Relatório  de  Impacto  sobre  o  Meio
Ambiente – RIMA deve-se valer de quadros,
tabelas,  audiovisuais  e  simulações  que
facilitem  a  sua  compreensão  frente  ao
estudo  da  comunidade  que  receberá
determinada atividade ou empreendimento.

c) Como norma instituída,  cópia  do Relatório
de Impacto sobre o Meio Ambiente – RIMA
deve  estar  disposição  das  pessoas
interessadas em compreender as vantagens
e  desvantagens  da  atividade  ou
empreendimento  que  a  comunidade
receberá.

d) O Estudo de Impacto Ambiental - EIA é um
documento  técnico  que  serve  como  uma
avaliação  inicial  para  a  elaboração  do
Relatório  de  Impacto  Ambiental  -  RIMA
sobre  os  impactos  irrelevantes  de
determinadas atividades.

e) Um Relatório de Impacto Ambiental – RIMA
possibilita que a comunidade envolvida em
atividade ou empreendimento possa tomar
conhecimento  do  conteúdo  do  Estudo  de
Impacto  Ambiental  -  EIA  e  participar  do
processo de licenciamento ambiental,  com
críticas e sugestões.
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Questão 12 - 2,0 pontos 
A  Lei  Federal  nº  6.938/1981  dispõe  sobre  a
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação.
De acordo com o citado ato normativo, compete
ao  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente
(CONAMA):

Questão 13 - 2,0 pontos 
Com  relação  à  legislação  ambiental  brasileira,
analise estas afirmações, considerando-as como
verdadeiras (V) ou falsas (F).

(  ) Os Parques Nacionais fazem parte do grupo
de unidades de conservação de uso sustentável.

( ) As pessoas jurídicas podem ser
responsabilizadas  nas  esferas  administrativa,
civil e criminal.

(  )  O  poluidor  é  obrigado  a  reparar  o  dano
causado, mesmo sem ter culpa.

(  ) Um EIA(Estudo de Impacto Ambiental) deve
contemplar todas as alternativas tecnológicas e
de  localização  da  atividade,  confrontando-as
com a hipótese de não execução do projeto.

Logo,  a  ordenação  correta  das  respostas  está
contemplada em:

Questão 14 - 2,0 pontos 
No combate à erosão do solo, são importantes as
seguintes medidas:

a) Supervisionar, coordenar e consolidar, com
o  auxílio  do  IBAMA,  a  elaboração  de
diretrizes,  normas,  planos  e  orçamentos
relativos aos planos anuais e plurianuais do
Ministério do Meio Ambiente.

b) Promover  o  licenciamento  ambiental  de
atividades ou empreendimentos localizados
ou  desenvolvidos  em  unidades  de
conservação instituídas pela União, exceto
em Áreas de Proteção Ambiental (APAs).

c) Acompanhar o andamento dos projetos de
interesse  do  Ministério  do  Meio  Ambiente
em  tramitação  no  Congresso  Nacional  e
providenciar  a  publicação  oficial  e  a
divulgação das matérias relacionadas com a
área de competência daquele Ministério.

d) Realizar  o  licenciamento  ambiental  das
atividades  ou  empreendimentos  que
causem  ou  possam  causar  impacto
ambiental  de  âmbito  local,  conforme
tipologia  definida  pelos  respectivos
Conselhos de Meio Ambiente, considerados
os  critérios  de  porte,  potencial  poluidor  e
natureza da atividade.

e) Estabelecer  normas,  critérios  e  padrões
relativos  ao  controle  e  à  manutenção  da
qualidade do meio ambiente com vistas ao
uso  racional  dos  recursos  ambientais,
principalmente os hídricos.

a) F, V, V e V.

b) F, V, F e V.

c) V, F, F e V.

d) V, V, F e V.

e) F, F, V e F.

a) Plantio  em  curvas  de  nível,  culturas  de
cobertura  permanente,  cultivo  mínimo,
transporte  da  matéria  orgânica,  aração  e
gradagem.

b) Terraceamento, plantio em curvas de nível,
culturas  anuais  intensivas,  transporte  da
matéria orgânica, aração e gradagem.

c) Aterramento,  plantio  no  sentido  da
declividade,  culturas  de  cobertura
permanente, aração.

d) Terraceamento, plantio em curvas de nível,
culturas  de  cobertura  permanente,  cultivo
mínimo, aumento da matéria orgânica.

e) Aterramento,  plantio  em  curvas  de  nível,
culturas  de  cobertura  permanente,  cultivo
mínimo.
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Questão 15 - 2,0 pontos 
A  Política  Nacional  de  Educação  Ambiental
apresenta  os  princípios  básicos  da  educação
ambiental.  Com  base  na  Lei  Federal  nº
9.795/1999, assinale a alternativa INCORRETA.

Questão 16 - 2,0 pontos 
Uma  grande  empresa  pretende  implantar  um
Sistema  de  Gestão  Ambiental  (SGA)  para
abordar  problemas  ambientais  decorrentes  de
sua atuação ou para evitar que eles ocorram no
futuro.  Um  elemento  imprescindível  para  a
implantação de um SGA é o(a):

Questão 17 - 2,0 pontos 
O  estudo  prévio  de  impacto  ambiental  tem
notório  caráter  preventivo  da  degradação
ambiental,  identificando  situações  de  risco  e
buscando evitar o dano para o meio ambiente.
Neste sentido deve-se considerar

a) Concepção do meio ambiente parcialmente,
considerando  a  interdependência  do  meio
rural.

b) Enfoque humanista, holístico, democrático e
participativo.

c) Vinculação  entre  a  ética,  a  educação,  o
trabalho e as práticas sociais.

d) Permanente  avaliação  crítica  do  processo
educativo

e) Pluralismo  de  ideias  e  concepções
pedagógicas, na perspectiva da inter, multi
e transdisciplinaridade.

a) Comprometimento  da  alta  direção  ou  dos
proprietários com a sua efetivação.

b) Tamanho  da  empresa,  que  deve  ser  de
grande  porte,  e  o  seu  número  de
funcionários.

c) Enquadramento  do  setor  de  atuação  da
empresa como de alto risco ambiental.

d) Disseminação das preocupações ambientais
entre diretores, gerentes e funcionários.

e) Autorização  dos  órgãos  públicos
competentes para validar as estratégias e
ações.

a) Exclusivamente  o  risco  de  acidentes,  por
meio  apenas  do  estudo  de  probabilidades
de ocorrência dos mesmos.

b) Os  riscos  de  acidentes  e  ambientais.  Ou
seja,  não  se  trata  apenas  de  estudar
probabilidades de acidentes,  mas também
de  se  considerar  a  qualidade  e  a
abrangência  potencial  -  territorial  e
temporal - de tais riscos ambientais.

c) Os  riscos  de  acidentes  e  ambientais.  Ou
seja,  trata-se  apenas de  estudar
probabilidades de acidentes, considerando-
se  apenas  a  qualidade  e  a  abrangência
potencial  temporal  de  tais  riscos
ambientais.

d) Os  riscos  de  acidentes  e  ambientais.  Ou
seja,  trata-se  apenas  de  estudar
probabilidades de acidentes, considerando-
se  apenas  a  qualidade  e  a  abrangência
potencial  territorial  de  tais  riscos
ambientais.

e) Exclusivamente  os  riscos  ambientais,  por
meio  apenas  do  estudo de  probabilidades
de ocorrência dos mesmos.
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Questão 18 - 2,0 pontos 
O turismo,  como toda  atividade  humana,  gera
impacto  ambiental.  Após  a  etapa  de
planejamento  ambiental  da  atividade,  torna-se
necessário  avaliar  o  impacto  ambiental  dos
projetos de turismo planejados para o município.
No Brasil, por impacto ambiental, entende-se:

Questão 19 - 2,0 pontos 
São características básicas de uma Avaliação de
Impacto Ambiental, exceto:

Questão 20 - 2,0 pontos 
Dentre as alternativas abaixo, qual faz referência
à Gestão de Recursos Hídricos?

a) Apenas  as  alterações  das  propriedades
biológicas do meio ambiente, causada por
qualquer  forma  de  matéria  ou  energia
resultante  das  atividades  humanas  que
apenas diretamente afetam: (I) a saúde, a
segurança e o bem-estar da população; (II)
as  atividades sociais  e  econômicas;  (III)  a
biota;  (IV)  as  condições  estéticas  e
sanitárias  do  meio  ambiente;  e  (V)  a
qualidade dos recursos ambientais.

b) 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 exclusivamente: (I) a
biota;  (II)  as condições sanitárias do meio
ambiente;  e  (III)  a  qualidade dos recursos
ambientais.

c) Qualquer  alteração  das  propriedades
físicas,  químicas  e  biológicas  do  meio
ambiente,  causada  apenas  por  qualquer
forma de matéria resultante das atividades
humanas que apenas diretamente afetam:
(I) a saúde, a segurança e o bem-estar da
população;  (II)  as  atividades  sociais  e
econômicas; (III) a biota; (IV) as condições
estéticas e sanitárias do meio ambiente; e
(V) a quantidade dos recursos ambientais.

d) 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:  (I)  a  saúde,  a
segurança e o bem-estar da população; (II)
as  atividades sociais  e  econômicas;  (III)  a
biota;  (IV)  as  condições  estéticas  e
sanitárias  do  meio  ambiente;  e  (V)  a
qualidade dos recursos ambientais.

e) Apenas  as  alterações  das  propriedades
biológicas do meio ambiente, causada por
qualquer  forma  de  matéria  ou  energia
resultante  das  atividades  humanas  que,
direta  ou  indiretamente,  afetam
exclusivamente: (I) a biota; (II) as condições
sanitárias  do  meio  ambiente;  e  (III)  a
qualidade dos recursos ambientais.

a) Prever a natureza e a magnitude dos efeitos
ambientais.

b) Identificar  as  preocupações  humanas
relevantes.

c) Listar  os  indicadores  de  impacto  a  serem
utilizados e para cada um definir sua
magnitude.

d) Descrever  a  ação  proposta  e  também  as
alternativas.

e) Contemplar  todas  as  alternativas
tecnológicas e de localização do projeto.

a) É  uma  série  de  ações  para  regulação  do
uso,  controle  e  proteção  dos  recursos
hídricos,  baseando-se  na  legislação  e
normas ambientais vigentes.

b) É  uma  séria  de  ações  baseadas  em
documentos que ditam as regras do uso de
recursos hídricos em determinada área.

c) É um protocolo que traz informações sobre
gestão, obras e investimentos nos recursos
hídricos.

d) Trata-se do modo como a água é utilizada,
fazendo com que seja aproveitada de forma
racional.

e) É  elaborada  em  três  níveis:  bacia
hidrográfica, nacional e estadual.
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FOLHA DE RASCUNHO
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