CADERNO
D E PR OVA

M4

Prefeitura Municipal de Criciúma
Concurso Público • Edital 001/2016

http://2016criciuma.fepese.org.br

Fiscal Geral
Nível Médio
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

março

20

20 de março

40 questões

9 às 12h30

3h30 de duração*

.
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Conhecimentos Gerais

(20 questões)

Língua Portuguesa

5 questões

Leia o texto.
Qual a razão da disposição das letras na máquina de escrever?
No primeiro modelo de máquina de escrever, desenvolvido em
1867, as letras eram de fato dispostas em ordem alfabética. Porém,
seu criador, o norte-americano Christopher Latham Sholes, incumbiu o amigo James Densmore de descobrir uma forma de melhorar
a disposição das teclas. Ele estudou as combinações de letras mais
utilizadas na língua inglesa e optou por colocá-las distantes umas
das outras de modo a evitar que hastes próximas subissem juntas e
ficassem embolando umas às outras. Embora várias outras propostas de distribuição tenham sido sugeridas ao longo dos tempos, o
teclado de Densmore tornou-se modelo padrão em todo o mundo.
Vale citar que, por conta das seis primeiras letras da fileira superior,
ele foi chamado de teclado QWERTY.
http://.guia dos curiosos.com.br/perguntas/179/3/invencoes.html

1. Considerando o texto, analise as afirmativas abaixo.
1. A disposição das letras dos teclados tem como lógica a língua inglesa.
2. Houve muitas propostas para a disposição das letras nos
teclados das máquinas de escrever.
3. Christopher Latham Sholes e James Densmore são os personagens principais do texto.
4. A expressão sublinhada no texto desempenha a função de
aposto no texto.
5. A frase: “Embora várias outras propostas de distribuição
tenham sido sugeridas ao longo dos tempos” é uma oração
coordenada adversativa já que traz sentido de oposição à
ideia posta anteriormente a ela.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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2. Avalie as frases abaixo, quanto à concordância
nominal, valendo-se do seguinte código:
A. se só a frase 1 estiver correta.
B. se ambas as frases estiverem corretas.
Frases:
( ) 1. Era-me necessária a aprovação da chefia.
2. Era-me necessário a aprovação da chefia.
( ) 1. Aos espertos, nunca foi necessária essa
reprimenda. / 2. Aos espertos, nunca foi
necessário reprimenda.
( ) 1. Para melhor compreender a existência,
é necessário um pouco de ignorância.
2. Para melhor compreender a existência,
é necessária ignorância.
( ) 1. Ela mesma tomou parte na violenta luta.
2. Ela mesmo tomou parte na violenta luta.
( ) 1. Entrada é proibido.
2. A entrada é proibida.

4. Na oração: “Ele estudou as combinações de letras
mais utilizadas na língua inglesa”, o termo sublinhado é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

A•B•A•A•B
A•B•A•B•B
B•A•A•B•B
B•A•B•A•A
B•B•B•A•A

3. Assinale a alternativa correta quanto à regência
verbal.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Preferia desenhar à escrever.
Preferia mais desenhar a escrever.
Preferia mais desenhar do que escrever.
Preferia mais desenhar que escrever.
Preferia desenhar a escrever.

Objeto indireto.
Ajunto adnominal.
Núcleo do objeto direto.
Agente da passiva.
Sujeito composto.

5. Sobre a redação de Requerimento e Ofício, assinale
a alternativa correta.
a. (
b.
c.

d.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

e.

) Requerimento é um documento de circulação
apenas interna.
( ) O requerimento tem como fecho a seguinte
fórmula: Nesses termos/Pede diferimento.
( ) A frase: “Vossa Senhoria deve nomear vosso
substituto para suas férias” está correta e pode
fazer parte de um Ofício.
( X ) Em comunicações oficiais, está abolido o uso
do tratamento digníssimo (DD). A dignidade
é pressuposto para que se ocupe qualquer
cargo público, sendo desnecessária sua repetida evocação.
( ) O Ofício é uma modalidade de comunicação
entre unidades administrativas de um mesmo
órgão, que podem estar hierarquicamente em
mesmo nível ou em nível diferente.

Aspectos históricos,
geográficos e culturais

5 questões

6. Barbieri, Benedet, Billezimo, Casagrande, Dario,
Darós, De Lucca, Martinello, Meller, Millanese, Milioli,
Netto, Ortolan, Pavan, Piazza, Pierini, Pizzetti, Scotti,
Sonego, Tomé, Venzon e Zanette foram algumas das
famílias pioneiras de Criciúma.
Assinale a alternativa que indica a origem desses
imigrantes.
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
( )
( )
(X)

Sul da Alemanha – Sicília.
Sul da Espanha – Andaluzia.
Sul do Brasil – Rio Grande do Sul.
Norte de Portugal – Sintra.
Norte da Itália – Vêneto.
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7. De acordo com a estimativa do IBGE, a população
estimada de Criciúma em 2015 era de:

Conhecimentos de Informática

a.
b.
c.
d.
e.

11. Assinale a alternativa que permite acionar o painel multi-janela em um tablet Samsung Galaxy Tab E
com Android 4.4.4.

( )
( )
(X)
( )
( )

Menos de 150 mil habitantes.
Aproximadamente 180 mil habitantes.
Um pouco mais de 206 mil habitantes.
Um pouco mais de 310 mil habitantes.
Cerca de 700 mil habitantes.

8. Assinale a alternativa em que todos os Municípios
relacionados são limítrofes de Criciúma.
a. ( ) Araranguá, Cocal do Sul, Içara e Forquilhinha
b. ( X ) Cocal do Sul, Içara, Forquilhinha e Siderópolis
c. ( ) Cocal do Sul, Içara, Forquilhinha, Siderópolis e
Tubarão
d. ( ) Cocal do Sul, Morro da Fumaça, Sangão e
Treviso
e. ( ) Mina do Mato, Pinheirinho, Operária e
Próspera

9. Analise a frase abaixo:
O setor de              teve notável
desenvolvimento em nosso Município, um dos maiores produtores do Brasil.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

automóveis
motores elétricos
hardware e software
pisos e azulejos
refrigeradores

10. Assinale a alternativa que indica um país da
América do Sul que não faz fronteira com o Brasil.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Chile
Bolívia
Uruguai
Paraguai
Argentina

5 questões

a. (
b. (

) Deslizar a tela da esquerda para a direita.
) Manter pressionada por alguns segundos a
tecla Janelas.
c. ( X ) Manter pressionada por alguns segundos a
tecla voltar.
d. ( ) Pressionar o ícone do Android na área de
trabalho.
e. ( ) Pressionar o ícone Notificações na área de
trabalho.

12. O MS Word 2007 em português apresenta um
recurso que sugere outras palavras com significado
semelhante ao da palavra selecionada. Selecione a
alternativa que permite acionar corretamente esse
recurso.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Guia Referências  Sugerir sinônimos
Guia Referências  Sinônimos
Guia Sinônimos  Encontrar sinônimos
Guia Revisão  Sugerir sinônimos
Guia Revisão  Dicionário de Sinônimos

13. No MS Excel 2007 em português, o recurso
Validação de Dados pode servir para:
1. Delimitar os valores que podem ser inseridos
em uma célula;
2. Exibir uma mensagem de entrada, exibida ao
selecionar a célula correspondente;
3. Verificar erros em toda a planilha e exibir um
relatório com os erros encontrados.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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14. O MS Word 2007 em português permite a adição
de comentários sobre seleções de texto. Para inserir
um comentário neste aplicativo, deve-se acionar:

17. De acordo com a Lei Complementar no 12 de 20 de
dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC), exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo.

a.
b.
c.
d.
e.

Qual o prazo para o servidor entrar em exercício e
quando começa a contar esse prazo?

(X)
( )
( )
( )
( )

Guia Revisão  Novo comentário
Guia Inserir  Novo comentário
Guia Início  Inserir comentário
Guia Referências  Inserir comentário
Clicar com o botão direito do mouse sobre a
seleção e selecionar o item Inserir Comentário

15. Em um microcomputador, a memória primária e
volátil, cujo conteúdo é apagado ao desligar o computador, denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

BIOS.
Memória RAM.
Memória ROM.
Partição de dados.
Disco Rígido ou HD.

Legislação

5 questões

16. De acordo com a Lei Complementar no 12 de 20
de dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC),
a jornada de trabalho nas Repartições Públicas
Municipais será fixada por ato do chefe do respectivo
Poder, não podendo ser:
a. ( ) superior a 44 horas e inferior a 25 horas
semanais, com remuneração integral.
b. ( ) superior a 44 horas e inferior a 20 horas
semanais, com remuneração integral.
c. ( ) superior a 44 horas e inferior a 10 horas
semanais, com remuneração proporcional.
d. ( X ) superior a 40 horas e inferior a 10 horas
semanais, com remuneração proporcional.
e. ( ) superior a 40 horas e inferior a 20 horas
semanais, com remuneração integral.
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a. (
b. (

) É de 20 dias contados da data da nomeação.
) É de 25 dias contados da aprovação no concurso público.
c. ( X ) É de 30 dias contados da data da posse.
d. ( ) É de 45 dias contados da data da posse.
e. ( ) É de 60 dias contados da data da nomeação.

18. De acordo com a Lei Complementar no 12 de 20
de dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC),
as reposições e indenizações à Fazenda Pública, decorrentes de recebimento de valores pagos indevidamente, por culpa da Administração Pública Municipal,
poderão ser descontadas em parcelas mensais não
excedentes a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

5a parte da remuneração ou proventos.
10a parte da remuneração ou proventos.
15a parte da remuneração ou proventos.
20a parte da remuneração ou proventos.
25a parte da remuneração ou proventos.

19. De acordo com a Lei Complementar no 12 de 20
de dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC),
a ação disciplinar prescreverá em:
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

90 dias, quanto à advertência.
1 ano, quanto à suspensão.
18 meses, quanto à suspensão.
2 anos, quanto às infrações puníveis com
demissão, cassação de aposentadoria ou
disponibilidade e destituição de cargo em
comissão.
e. ( X ) 5 anos, quanto às infrações puníveis com
demissão, cassação de aposentadoria ou
disponibilidade e destituição de cargo em
comissão.
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20. De acordo com a Lei Complementar no 12 de 20
de dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC),
a critério da administração poderá ser concedido ao
servidor estável licença para tratamento de assuntos
particulares pelo prazo de até:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

2 anos consecutivos, sem remuneração.
3 anos consecutivos, sem remuneração.
3 anos consecutivos, com remuneração.
4 anos consecutivos, com remuneração.
5 anos consecutivos, sem remuneração.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
21. De acordo com a Lei Orgânica Municipal de
Criciúma, a competência para proteger o meio
ambiente e controlar a sua poluição em qualquer de
suas formas é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

1. Proteger a flora e a fauna, reprimindo prática
que coloque em risco sua função ecológica,
provoque extinção de espécie ou submeta
animais a tratamento cruel.
2. Fomentar a produção industrial e agropecuária dentro dos padrões adequados de conservação ambiental.
3. Fomentar a prática de educação ambiental
em todos os níveis escolares, despertando na
comunidade a consciência ecológica.
4. Criar áreas de preservação permanente nas
encostas e nascentes de rios e matas nativas.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

23. São direitos específicos dos servidores públicos municipais, conforme disposto na Lei Orgânica
Municipal de Criciúma:
1. remuneração do trabalho diurno superior ao
noturno.
2. salário-família para os seus dependentes.
3. percepção dos vencimentos, salários ou proventos, até o décimo quinto dia útil do mês
em curso.
4. repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.

Exclusiva do Estado.
Exclusiva do Município.
Do Município, em comum com a União.
Do Município, concorrente com o Estado.
Do Município, em comum com a União e o
Estado.

22. Com base na Lei Orgânica Municipal de Criciúma,
incumbe ao Município, através de seus órgãos de
administração direta e indireta, o seguinte:

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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(20 questões)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

24. Conforme dispõe a Lei Complementar no 95, de
28 de dezembro de 2012, que institui o Plano Diretor
Participativo do Município de Criciúma, o Estudo de
Impacto de Vizinhança (EIV) deverá ser elaborado
por equipe multidisciplinar, contendo, no mínimo, os
seguintes profissionais responsáveis por sua elaboração:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Arquitetos e urbanistas; Engenheiros;
Advogados.
( X ) Arquitetos e urbanistas; Engenheiros;
Advogados; Economistas.
( ) Engenheiros; Advogados; Economistas.
( ) Engenheiros; Arquitetos e urbanistas;
Economistas.
( ) Engenheiros; Arquitetos e urbanistas;
Economistas; Contadores.
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25. Nos termos da Lei Complementar no 95, de 28
de dezembro de 2012, que institui o Plano Diretor
Participativo do Município de Criciúma, são consideradas potenciais atividades geradoras de impacto de
vizinhança:
1. Comércio Varejista: Revenda e estacionamento de veículos automotores.
2. Serviços: consultórios médicos e clínicas
médicas.
3. Comércio Atacadista: distribuidoras de
alimentos.
4. Industrial: risco ambiental leve.
5. Desporto: equipamentos poliesportivos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

26. Segundo a Lei Complementar no 95, de 28 de
dezembro de 2012, que institui o Plano Diretor
Participativo do Município de Criciúma, não são
considerados “empreendimentos de impacto”.
a. ( ) Cemitérios.
b. ( ) Estações de tratamento.
c. ( ) Postos e centros de saúde e hospitais com
3.500 m² de área computável.
d. ( X ) Supermercados e hipermercados com
1.500 m² de área computável.
e. ( ) Shopping Centers e Centros comerciais com
5.500 m² de área computável.

27. De acordo com a Lei Complementar no 95, de 28
de dezembro de 2012, que institui o Plano Diretor
Participativo do Município de Criciúma, a concessão
de uso especial das áreas públicas municipais ocupadas até 28/12/2002, às pessoas de baixa renda,
visando à recuperação urbano-ambiental e motivando
o desenvolvimento socioeconômico, é assegurada em
ocupações de área de até:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

150 m².
200 m².
250 m².
300 m².
360 m².

28. Com base na Lei no 2.847, de 27 de maio de 1993,
que dispõe sobre o Código de Obras do Município de
Criciúma, o documento que autoriza a execução de
obras sujeitas à fiscalização municipal denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Alvará de Uso.
Alvará de Licença.
Alvará de Uso Parcial.
Alvará de Construção.
Alvará de Execução.

29. Conforme a Lei no 2.847, de 27 de maio de 1993,
que dispõe sobre o Código de Obras do Município de
Criciúma, depende(m) da apresentação de projeto,
para fins de licenciamento:
a. (
b. (

) Rebaixamento dos meios-fios.
) Construção de muros no alinhamento do
logradouro.
c. ( ) Construções de alvenaria para fins residenciais
com área de até 60,00 m².
d. ( ) Construções mistas para fins residenciais com
área de até 70,00 m².
e. ( X ) Construções de madeira para fins residenciais
com área de 100,00 m².
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30. Aos infratores das disposições do Código de
Obras do Município de Criciúma, sem prejuízo das
sanções a que estiverem sujeitos, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
1.
2.
3.
4.
5.

Notificação.
Termo de embargo.
Interdição.
Demolição.
Desapropriação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

31. Nos termos do Código de Obras do Município de
Criciúma, nas edificações residenciais unifamiliares e
multifamiliares os compartimentos de permanência
prolongada deverão ter pé direito mínimo de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

2,40 metros.
2,60 metros.
2,80 metros.
3,00 metros.
3,20 metros.

32. Conforme a Lei no 3.901, de 28 de outubro de
1999, que dispõe sobre o parcelamento do solo
urbano, é correto afirmar sobre a instituição de condomínios por unidades autônomas:
a. ( ) É vedado ao Condomínio ter área superior a
50.000 m².
b. ( ) O Condomínio não pode originar-se de modificação de parcelamento.
c. ( ) As vias internas de uso privativo deverão ter
largura mínima de 15 metros.
d. ( ) 50% das unidades territoriais privativas
deverão ter frente para as vias internas do
conjunto.
e. ( X ) O acesso do sistema viário do Condomínio ao
sistema viário público deverá ser feito através
de um único ponto.
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33. Analise o texto abaixo:
De acordo com a Lei no 3.901, de 28 de outubro
de 1999, que dispõe sobre o parcelamento do solo
urbano, para que seja admitido o parcelamento do
solo para fins urbanos, a área deverá situar-se em
Zona Urbana e no máximo a        metros
dos melhoramentos construídos ou mantidos pelo
Poder Público, como via pavimentada, rede de energia
elétrica, unidade de saúde, sistema de abastecimento
d’água, entre outros.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

200
500
1.000
3.000
10.000

34. Nos termos da Lei no 3.901, de 28 de outubro
de 1999, que dispõe sobre o parcelamento do solo
urbano, quando aprovado o projeto definitivo do
loteamento, desmembramento ou remembramento,
o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário,
acompanhado de toda documentação exigida pela
Lei Federal, sob pena de prescrição da aprovação, no
prazo máximo de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

30 dias.
90 dias.
120 dias.
180 dias.
365 dias.

35. Conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal de
Criciúma, o desenvolvimento de programas de conscientização junto à população e a participação na política de recuperação e proteção ambiental são funções:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

do Conselho Municipal de Meio Ambiente.
do Conselho Estadual de Meio Ambiente.
do Instituto Estadual de Meio Ambiente.
da Fundação Estadual de Meio Ambiente.
da Fundação Municipal de Meio Ambiente.
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36. De acordo com a Lei no 6.938, de 31 de agosto
de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, assinale a alternativa correta:
a. ( ) Compreendem os recursos ambientais apenas:
a atmosfera, o solo e o subsolo, a fauna e a flora.
b. ( ) Entende-se por poluição a alteração adversa
das características do meio ambiente.
c. ( X ) São instrumentos da Política Nacional do
Meio Ambiente, dentre outros, o zoneamento
ambiental e a avaliação de impactos ambientais.
d. ( ) O órgão superior do Sistema Nacional do
Meio Ambiente (SISNAMA) é o Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).
e. ( ) Compete ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA) homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para
a proteção ambiental.

37. Analise as afirmativas abaixo com base na Lei
no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre
as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
1. Não é crime o abate de animal, quando realizado em estado de necessidade, para saciar a
fome do agente ou de sua família.
2. São circunstâncias que atenuam a pena o
baixo grau de instrução ou escolaridade do
agente e a colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental.
3. Configura crime contra a Fauna cortar árvores em floresta considerada de preservação
permanente, sem permissão da autoridade
competente.

38. Nos termos da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas
ao meio ambiente, a autoridade competente, para
imposição e gradação das penalidades, observará as
seguintes circunstâncias:
1. a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a
saúde pública e para o meio ambiente.
2. os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental.
3. a situação econômica do infrator, no caso de
multa.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

a. (
b.

c.

d.

a.
b.
c.
d.
e.

e.

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

39. Conforme dispõe a Lei no 14.675, de 13 de abril
de 2009, que institui o Código Estadual do Meio
Ambiente de Santa Catarina, compete à Fundação do
Meio Ambiente (FATMA):

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
( )
(X)
( )
( )
( )

( )
( )
( )
( )
(X)

) Apoiar os programas municipais de gestão
ambiental na obtenção de recursos financeiros.
( ) Planejar, coordenar, supervisionar e controlar, de forma descentralizada e articulada, a
Política Estadual do Meio Ambiente.
( ) Articular recursos de fundos internacionais,
federal e estadual, visando à qualificação dos
profissionais da área ambiental.
( X ) Licenciar ou autorizar as atividades públicas
ou privadas consideradas potencialmente
causadoras de degradação ambiental.
( ) Estabelecer, em conjunto com os órgãos de
meio ambiente do Estado, os locais de atuação das unidades de policiamento ambiental.
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40. De acordo com o Código Estadual do Meio
Ambiente, não é princípio da Política Estadual do
Meio Ambiente:
a. ( X ) Geração de benefícios sociais e econômicos.
b. ( ) Participação social na gestão ambiental
pública.
c. ( ) Promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo.
d. ( ) Racionalização do uso do solo, do subsolo, da
água e do ar.
e. ( ) Recuperação de áreas degradadas.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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