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CARGO: FISCAL AMBIENTAL 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Recado ao senhor 903 
 

Vizinho,  
Quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador, que me mostrou a carta em 

que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal – devia ser 
meia-noite – e a sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou desolado com tudo isso, e lhe dou inteira razão. 
O regulamento do prédio é explícito e, se não o fosse, o senhor ainda teria ao seu lado a Lei e a Polícia. Quem trabalha o 
dia inteiro tem direito a repouso noturno e é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou 
melhor; é impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita; pois como não sei o seu nome nem o senhor sabe o meu, 
ficamos reduzidos a ser dois números, dois números empilhados entre dezenas de outros. Eu, 1003, me limito a Leste 
pelo 1005, a Oeste pelo 1001, ao Sul pelo Oceano Atlântico, ao Norte pelo 1004, ao alto pelo 1103 e embaixo pelo 903 – 
que é o senhor. Todos esses números são comportados e silenciosos: apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum 
ruído e funcionamos fora dos horários civis; nós dois apenas nos agitamos e bramimos ao sabor da maré, dos ventos e da 
lua. Prometo sinceramente adotar, depois das 22 horas, de hoje em diante, um comportamento de manso lago azul. 
Prometo. Quem vier à minha casa (perdão: ao meu número) será convidado a se retirar às 21h45, e explicarei: o 903 
precisa repousar das 22 às 7 pois as 8h15 deve deixar o 783 para tomar o 109 que o levará até o 527 de outra rua, onde 
ele trabalha na sala 305. Nossa vida, vizinho, está toda numerada: e reconheço que ela só pode ser tolerável quando um 
número não incomoda outro número, mas o respeita, ficando dentro dos limites de seus algarismos. Peço-lhe desculpas 
– e prometo silêncio.  

Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, em que um homem batesse à porta do outro e 
dissesse: “Vizinho, são três horas da manhã e ouvi música em tua casa. Aqui estou”. E o outro respondesse: “Entra vizinho 
e come do meu pão e bebe do meu vinho. Aqui estamos todos a bailar e a cantar, pois descobrimos que a vida é curta e 
a lua é bela”.  

E o homem trouxesse sua mulher, e os dois ficassem entre os amigos e amigas do vizinho entoando canções para 
agradecer a Deus o brilho das estrelas e o murmúrio da brisa nas árvores, e o dom da vida, e a amizade entre os humanos, 
e o amor e a paz.  

(BRAGA, Rubem. Para gostar de ler. São Paulo: Ática, 1991.) 

 

01 
No excerto “O regulamento do prédio é explícito e, se não o fosse, o senhor ainda teria ao seu lado a Lei e a Polícia.” 
(2º§), a expressão “explícito” significa: 
A) Nítido. 
B) Tangível. 
C) Influente. 
D) Inaceitável. 
 

02 
Em “Devo dizer que estou desolado com tudo isso, e lhe dou inteira razão.” (2º§), a expressão assinalada pode ser substituída, 
sem alteração de sentido, por: 
A) Furioso. 
B) Apavorado. 
C) Aborrecido. 
D) Atormentado. 
 

03 
“O regulamento do prédio é explícito e, se não o fosse, o senhor ainda teria ao seu lado a Lei e a Polícia.” (2º§) Assinale, 
a seguir, a palavra que NÃO pode substituir o termo “explícito”. 
A) Claro. 
B) Óbvio. 
C) Latente. 
D) Evidente. 
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04 
Considerando as informações textuais, é possível inferir que: 
A) É impossível ao apartamento 1003 dormir quando o 903 se agita. 
B) Há vozes, passos, música e barulho vindos de apartamentos vizinhos do 903.  
C) O homem do apartamento 1003 reclamava dos barulhos vindos do vizinho 903. 
D) O homem do apartamento 1003 assegura que irá adotar, depois das 22 horas, conduta de manso lago azul. 
 

05 
Em “Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, [...]” (3º§), o termo destacado denota ideia de: 
A) Contraste; oposição. 
B) Escolha; alternância. 
C) Justificativa; explicação. 
D) Soma; acrescentamento. 
 

06 
No trecho “Vizinho, são três horas da manhã e ouvi música em tua casa. Aqui estou”. (3º§), a vírgula foi utilizada para: 
A) Isolar o vocativo. 
B) Separar termo explicativo. 
C) Marcar uma pausa demorada. 
D) Introduzir informação acessória. 
 

07 
No segmento “Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, em que um homem batesse à porta 
do outro e dissesse: [...]” (3º§), o uso do sinal indicativo de crase é obrigatório. Tal fato também ocorre em, EXCETO: 
A) Fui até à portaria do prédio deixar uma carta. 
B) A voz do zelador é idêntica à de um primo meu. 
C) Não me referi à música vinda do apartamento 1003. 
D) A cena à qual assisti no apartamento 9003 foi revoltante. 

 
08 
Considerando que os pronomes representam a classe de palavras que substituem ou acompanham os substantivos, 
assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO se refere a tal classe gramatical. 
A) “(...) onde ele trabalha na sala 305.” 
B) “Peço-lhe desculpas – e prometo silêncio.” 
C) “Todos esses números são comportados e silenciosos (...)” 
D) “(...) nós dois apenas nos agitamos e bramimos ao sabor da maré, dos ventos e da lua.” 
 

09 
No trecho “E o homem trouxesse sua mulher, e os dois ficassem entre os amigos e amigas do vizinho (...)” (4º§), as 
ações verbais assinaladas expressam: 
A) Desejo. 
B) Exatidão. 
C) Justificativa. 
D) Prática habitual. 
 

10 
“Eu, 1003, me limito a Leste pelo 1005, a Oeste pelo 1001, ao Sul pelo Oceano Atlântico, ao Norte pelo 1004, ao alto 
pelo 1103 e embaixo pelo 903 – que é o senhor.” (2º§) O termo “embaixo” exprime circunstância de: 
A) Lugar. 
B) Tempo. 
C) Afirmação. 
D) Intensidade. 
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MATEMÁTICA 
 

11 
Três amigos, André, Bruno e Carlos, decidiram alugar uma casa na praia na virada do ano, cujo valor é R$ 1.470,00. 
Considere que: 
 André pagou 1/3 do valor do aluguel; e, 

 Bruno pagou R$ 260,00 a mais que Carlos. 
Sabendo-se que o valor pago pelos três amigos foi exatamente o valor total do aluguel, é possível concluir que: 
A) André e Bruno pagaram juntos R$ 850,00. 
B) Bruno e Carlos pagaram juntos R$ 940,00. 
C) Bruno pagou R$ 130,00 a mais que André.  
D) André e Carlos pagaram juntos R$ 1.100,00. 
 

12 
Analise as seguintes proposições: 
 P1: Se a casa está organizada e as crianças estão dormindo, então o descanso é merecido. 
 P2: Se o descanso é merecido, então estou de férias. 
 P3: A casa está organizada ou estou de férias. 
Considerando que as proposições P1 e P2 são verdadeiras e que a proposição P3 é falsa, podemos concluir que a seguinte 
proposição é verdadeira: 
A) As crianças não estão dormindo. 
B) Não estou de férias e as crianças estão dormindo. 
C) O descanso é merecido ou as crianças não estão de férias. 
D) O descanso não é merecido ou as crianças estão de férias. 

 
As informações contextualizam as questões 13 e 14. Leia-as atentamente. 
 

Pablo e Guilherme estavam conversando sobre música. Durante a conversa, foram feitas as seguintes afirmações: 
 Guilherme: “Se o instrumental é incrível e o vocal possui qualidade, então a banda faz sucesso.” 
 Pablo: “Se o vocal possui qualidade ou a banda faz sucesso, então o instrumental é incrível.” 
 

13 
Uma proposição equivalente à de Guilherme é apresentada na alternativa: 
A) Se a banda faz sucesso, então o instrumental é incrível ou o vocal possui qualidade. 
B) Se o instrumental não é incrível e o vocal não possui qualidade, então a banda não faz sucesso. 
C) Se a banda não faz sucesso, então o instrumental não é incrível e o vocal não possui qualidade. 
D) Se a banda não faz sucesso, então o instrumental não é incrível ou o vocal não possui qualidade. 
 

14 
Sendo a afirmação de Pablo falsa e a proposição “o vocal não possui qualidade” verdadeira, a seguinte proposição será, 
necessariamente, verdadeira: 
A) A banda faz sucesso e o instrumental é incrível. 
B) A banda faz sucesso e o instrumental não é incrível. 
C) A banda não faz sucesso e o instrumental é incrível. 
D) A banda não faz sucesso e o instrumental não é incrível. 
 

15 
Um pedreiro foi contratado para construir um muro com 26 m² de área. Ele deseja terminar o serviço com apenas três 
dias de trabalho e, para isso, planejou o seguinte cronograma: 
 1º dia: construir 1/4 da área do muro; 

 2º dia: construir 150% da área que foi construída no 1º dia; 
 3º dia: finalizar a área restante para completar o muro. 
Com base nessas informações, pode-se concluir que o pedreiro deverá construir quantos m2 no terceiro dia? 
A) 6,50 m² 
B) 9,75 m² 
C) 13,00 m² 
D) 16,25 m² 
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16 
De acordo com as regras da lógica, qual alternativa apresenta uma proposição verdadeira? 
A) 2 x 6 = 12 e 4 + 7 = 10 
B) Se 4 + 7 = 10, então 2 x 6 = 12 
C) Se 2 x 6 = 12, então 4 + 7 = 10 
D) 2 x 6 = 12 se, e somente se, 7 + 4 = 10 
 

17 
Seja a proposição P: “Todos os candidatos do concurso realizaram a prova”. Qual é a negação ~P dessa proposição? 
A) Nenhum candidato do concurso realizou a prova. 
B) Algum candidato do concurso não realizou a prova. 
C) Pelo menos um candidato do concurso realizou a prova. 
D) Todos os candidatos do concurso não realizaram a prova. 
 

18 
Durante um levantamento funcional de uma empresa, constatou-se que “todos os funcionários do setor financeiro 
dessa empresa são formados em ciências contábeis”. Considerando que Alberto, Bruno, Carlos e Diego são funcionários 
da empresa, certamente é verdade que: 
A) Se Alberto é formado em ciências contábeis, então trabalha no setor financeiro. 
B) Se Diego não é formado em ciências contábeis, então trabalha no setor financeiro. 
C) Se Carlos não é formado em ciências contábeis, então não trabalha no setor financeiro. 
D) Se Bruno não trabalha no setor financeiro, então não é formado em ciências contábeis. 
 

19 
A proposição “Se está chovendo, então Valentina não leva seu cãozinho para passear” possui equivalência lógica com 
qual das alternativas a seguir? 
A) Se Valentina leva seu cãozinho para passear, então não está chovendo. 
B) Se Valentina não leva seu cãozinho para passear, então está chovendo. 
C) Se não está chovendo, então Valentina leva seu cãozinho para passear. 
D) Se Valentina não leva seu cãozinho para passear, então não está chovendo. 
 

20 
Considere a seguinte sequência lógica: 
 

16 20 15 23 13 25 10 26 6 ? 

λ µ λ λ µ µ λ λ λ µ µ µ λ λ λ λ µ µ µ µ λ λ λ λ λ ? 
 

Qual alternativa contém o próximo número dessa estrutura? 
A) 1 
B) 5 
C) 25 
D) 26 
 

INFORMÁTICA 
 

21 
O Linux é um sistema operacional executado em várias plataformas de hardware. Ele é gratuito e possui código-fonte 
aberto e desenvolvido de maneira cooperativa, com colaborações provenientes de milhares de indivíduos e organiza-
ções. Considerando as noções acerca de tal sistema operacional, assinale a afirmativa correta. 
A) O diretório padrão do Linux, que é considerado o diretório de trabalho dos usuários, é o /dev. 
B) De um modo geral, o usuário do Linux pode executar tarefas tanto por meio da interface de janelas quanto via linha 

de comando (console). 
C) Todas as distribuições Linux devem possuir, no mínimo, dois núcleos (Kernel) para rodarem (executarem). Os núcleos 

mais conhecidos são Debian e Red Hat. 
D) As distribuições Linux destinadas ao uso pessoal, ou seja, as que estão instaladas nos PCs, não permitem a execução 

de comandos de manipulação de diretórios via console. 
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22 
Os softwares compactadores de arquivos são especializados em gerar uma representação mais eficiente de vários arquivos 
dentro de um único arquivo com a finalidade de ocupar menos espaço em disco. Assinale, a seguir, a alternativa que evi-
dencia um desses softwares. 
A) Paint. 
B) Skype. 
C) WinRAR. 
D) Windows Defender. 
 

23 
Em relação ao computador, o hardware é constituído por unidades funcionais básicas ou por elementos básicos como 
são conhecidos. Assinale, a seguir, os três elementos básicos do hardware. 
A) Memória RAM; memória ROM; e Hard Disk (HD). 
B) Unidade de controle; unidade lógica aritmética; e, barramentos. 
C) Unidade central de processamento; memória secundária; e, dispositivos de entrada. 
D) Unidade central de processamento; memória principal; e, unidades de entrada e saída. 
 

24 
Observe a imagem a seguir: 
 

 
 

A imagem apresentada evidencia parte da tela de edição do programa Microsoft Excel 2016. Para que na célula A11 
seja exibida a quantidade de contratos realizados na modalidade Dispensa, o usuário deverá inserir a seguinte fórmula: 
A) =CONT.SE(B3:B7;=Dispensa) 
B) =CONT.SE(B3:B7;’Dispensa’) 
C) =CONT(SE(B3:B7=Dispensa)) 
D) =CONT.SE(B3:B7;“Dispensa”) 
 

25 
O Google Chrome é um dos navegadores de internet mais utilizados pelas pessoas que desejam acessar sites tanto por 
meio de computadores pessoais quanto por meio de outros dispositivos, o qual fornece ao usuário uma grande 
variedade de recursos. Para adicionar uma página aos favoritos, com a página já aberta, o usuário de computador 
pessoal (PC) poderá realizar as seguintes ações: 
A) Pressionar as teclas CTRL + F e executar as demais ações necessárias para a conclusão da tarefa. 

B) Clicar em , à direita da barra de endereço e, executar as demais ações necessárias para a conclusão da tarefa. 

C) Clicar em , à direita da barra de endereço e, executar as demais ações necessárias para a conclusão da tarefa. 
D) Clicar em alguma área em branco da página com o botão direito do mouse e selecionar a opção “Incluir página aos 

favoritos”. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26 
Constata-se que a água disponível para as espécies vegetais realizarem suas funções vitais, bem como a água perdida para a 
atmosfera por transpiração provêm do solo. As espécies vegetais absorvem água do solo pelas raízes e translocam até as 
folhas, sendo eliminada para a atmosfera. Profissionais da área agrícola, ecológica e biológica utilizam o conhecimento de 
solos para entenderem sobre a dinâmica desse sistema. Um dos métodos mais utilizados para o cálculo da necessidade de 
calagem do solo é o da saturação por bases. São considerados vantagens desse processo, EXCETO: 
A) Permite o cálculo da calagem em função das exigências e respostas das culturas. 
B) Opera com saturação por bases no intervalo entre 40 e 70%, evitando o risco de se aplicar calcário em excesso. 
C) É baseado na correlação entre pH e saturação por bases, o que implica em ser mais adequado para os solos brasileiros.                                                                                              
D) Em solos tropicais, as cargas são formadas, principalmente, nos hidróxidos de Ca e Mg, e, na matéria orgânica, e, ao 

disponibilizar cálcio e magnésio para as plantas, já que os corretivos não contêm estes elementos. 
 

27 
A sociedade moderna estabelece padrões de comportamentos focados no consumo excessivo, e olvida, principalmente, 
no que diz respeito aos cuidados com os recursos naturais. A análise da proposta ambiental na contemporaneidade 
envolve estudos sobre os possíveis impactos climáticos e a premência de estabelecer uma base direcionada para as 
questões ambientais, principalmente no uso do solo. Com base nas questões que envolvem o solo, assinale a afirmativa 
INCORRETA.  
A) Os termos granulometria ou composição granulométrica são empregados quando se faz referência ao conjunto de 

todas as frações ou partículas do solo, incluindo desde as mais finas de natureza coloidal (argilas) até as mais grosseiras 
(cascalhos). 

B) O solo apresenta um tipo de estrutura, que caracteriza como a macroestrutura do solo, ou seja, a estrutura exposta 
macroscopicamente no campo é caracterizada segundo suas formas (tipo de estrutura); grau de desenvolvimento (grau 
de estrutura); e, tamanho (classe de estrutura). 

C) Os elementos essenciais dos solos, chamados macronutrientes: N, P, K, Cu, Mo, S, C, H, são exigidos em maiores quantidades, 
em quilogramas/hectare pelas culturas. Os elementos exigidos em menores quantidades, em gramas/hectare pelas culturas, 
são chamados micronutrientes: B, Cl, Ca, Fe, Mg, Zn.  

D) O estudo e o exame da descrição do solo no campo compreendem o registro das suas características em seu meio natural. 
A descrição completa do solo, ao realizar o seu estudo no campo, deve incluir a delimitação dos horizontes e camadas com 
identificação e registro das características morfológicas de cada um de forma individual, caracterizando transição entre 
horizontes ou camadas; profundidade e espessura; cor; textura; estrutura; consistência; dentre outras.  

 

28 
Ocorreram diversas conferências, congressos e manifestações em prol da urgência sobre as questões ambientais desde 
a década de 70. Cronologicamente, houve uma crescente sensibilização por parte da população para buscar mudanças, 
nos padrões de consumo e na redução de lixo. Mas, para promover essa mudança em todos os espaços, fez-se 
necessária a implantação de políticas públicas para ajudar no convertimento do cotidiano social. De acordo com a 
questão ambiental, e com base no quadro a seguir, sobre os principais problemas ambientais causados pela poluição, 
sua abrangência e seus agentes causadores, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

Análise Problema Abrangência Principal agente 

(     ) Mudança climática / Efeito Estufa global Emissão de CFCs. 

(     ) Destruição da camada de Ozônio global 
Emissão de C02, N2 O, CH4, CFCs (e HFCs), O3 (baixo 
nível); desmatamento. 

(     ) Acidificação continental 
Emissão de S02, NOx, particulados, metais pesados, 
hidrocarbonetos, monóxido de carbono, agroquí-
micos, organo-clorados eutróficos, radiação, ruído. 

(     ) Poluição tóxica  continental Emissão de, NOx, NH3, 03 (baixo nível). 
 

A sequência está correta em 
A) V, V, V, V.                                                                                                 
B) V, F, V, F.  
C) F, V, F, V.  
D) F, F, F, F. 
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29 
As alterações climáticas acarretam mudanças diretas no modelo agrícola vigente. Verifica-se que o clima exerce 
influência na formação dos solos, principalmente por meio do processo de precipitação e temperatura. Ao longo das 
décadas, o clima mudou e, atualmente, há uma preocupação em como minimizar essas mudanças, assim como as 
alterações que causam na humanidade. Em relação à influência do clima no solo, assinale afirmativa INCORRETA.  
A) Devido a uma maior quantidade de vegetação, a quantidade de matéria orgânica produzida e sobreposta em climas 

secos é superior à dos solos de regiões úmidas.                                                                                               
B) Em regiões de baixa precipitação com características áridas e semi-áridas, os solos são menos intemperizados, mais 

rasos, de melhor fertilidade e, geralmente, pedregosos.  
C) Diferentemente da região do Rio Grande do Norte, em regiões frias e úmidas, como o Nordeste da região do Sul do 

Brasil, devido às condições climáticas essa região tende a formar solos pouco profundos e com alto teor de matéria 
orgânica. 

D) Regiões com maior umidade e temperatura tendem a formar solos mais profundos, por influência da ação direta da 
água e da temperatura no intemperismo do material de origem e, indiretamente, por promover uma maior atividade 
biológica, que, além disso, irá atuar neste intemperismo.  

 

30 
Em meados do século XIX, o desenvolvimento industrial aconteceu de forma extremamente acelerada, tendo início na 
Inglaterra e, posteriormente, avançando para o país. No Brasil, a adesão à Revolução Industrial iniciou mais tardiamente, por 
volta do final do século XIX. Algumas questões foram e são discutidas, quando se trata do que a Revolução Industrial trouxe 
para a questão ambiental. As questões ambientais, discutidas até hoje, são baseadas em propostas de ação do modelo 
industrial vigente de exaustão ambiental. Considerando os aspectos sobre a gestão ambiental, assinale a afirmativa correta.  
A) A ISO 14.001:2004 e a ISO 14.004:2004 têm seu foco em aspectos ambientais específicos, como desempenho ambiental, 

credibilidade, ciclo de análise e auditoria. As normas 14.010 e 14.031 têm seu foco em sistemas de gestão ambiental. 
B) O gerenciamento ambiental proposto na ISO 14.001 baseia-se em uma estratégia ambiental moderna, sendo vantajoso 

para as empresas devido ao processo de maximizar o desempenho ambiental e, assim, melhorar a imagem institucional.                                                                                               
C) As normas da série ISO 14.000 propõem melhorias para as empresas, especificamente a ISO 14.020 que alvitra melhoria 

contínua nas empresas, como garantia de aumento significativo no desempenho ambiental, pois uma empresa poderá 
adequar-se à norma simplesmente padronizando um modelo de gerenciamento eficiente. 

D) A produção mais limpa (P + L) tem como intuito adotar princípios e/ou ferramentas que incidem na incorporação de 
conceitos sobre sustentabilidade na produção, transformando-as em procedimentos e práticas com o objetivo de 
reduzir desperdícios, consentir maior eficácia às normas e requisitos ambientais, assim como requerer tratamento dos 
resíduos gerados com direcionamento de resultar na minimização de custos.  

 

31 
Diversos setores de diferentes segmentos como industrial, agrícola, energético, mineral, dentre outros, utilizam a água 
no processamento de suas atividades. A questão do pensamento de que a água seria um recurso natural renovável e 
infinito no final do século XX passou a ser uma situação verídica. Existem tecnologias capazes de despoluir água; porém, 
em larga escala, possui impedimentos, pois seus custos são elevados. As águas são classificadas em águas doces, 
salobras e salinas. No que se refere à Classe 1 das águas doces, assinale a afirmativa correta. 
A) Proteção das comunidades aquáticas em terras indígenas. 
B) Abastecimento para consumo humano após tratamento simplificado.                                                                                           
C) Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa 

vir a ter contato direto.  
D) Irrigação de hortaliças consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo sejam ingeridas cruas sem 

remoção de película. 
 

32 
O meio ambiente funciona com equilíbrio próprio, reciclando o output de biossistemas em input de outros. O conceito 
de sustentabilidade busca o avanço e proporciona a qualidade de vida ambiental e social, sem aumentar o uso de 
recursos naturais além da capacidade da Terra. São considerados benefícios de se usar a ISO 14.001:2004, EXCETO: 
A) Maiores custos de distribuição. 
B) Redução do custo de gestão de resíduos.                                                                                               
C) Economia no consumo de energia e materiais. 
D) Melhoria da imagem da empresa entre os reguladores; clientes; e, público. 
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33 
O Brasil, devido à sua extensão territorial, foi desmembrado em regiões hidrográficas, que orientam; fundamentam; e, im-
plementam a Política Nacional de Recursos Hídricos. Cada região hidrográfica é formada por uma bacia ou um agrupamento 
de bacias ou sub-bacias com características ambientais; sociais; e, econômicas análogas. As bacias hidrográficas que cons-
tituem as regiões hidrográficas são delimitadas a partir de divisores topográficos. Perfazem-se discussões sobre a água 
condensada, que, sob condições climáticas favoráveis, precipita na forma de gotículas e dá origem ao fenômeno precipitação, 
que está diretamente ligado ao tipo de clima presente na região e às condições meteorológicas, diretamente ligados às massas 
de ar presentes no local. Em relação às formas de precipitações na natureza, assinale a afirmativa correta. 
A) Chuvisco (neblina ou garoa): é uma precipitação muito fina e de baixa intensidade.                                                                                              
B) Orvalho: é a deposição de cristais de gelo, mas que ocorre quando a temperatura é inferior a 0° C. 
C) Granizo: é a precipitação sob a forma de pequenas pedras de gelo arredondadas com diâmetro de cerca de 5 mm. 
D) Saraiva: é a precipitação em forma de cristais de gelo que, durante a queda, coalescem formando blocos de dimensões 

variáveis. 
 

34 
Quando se trata das questões ambientais, deve-se ressaltar que a legislação vigente oferece um alfarrábio de exigências, 
tornando-se as ações de gestão ambiental imprescindíveis para instalação e realização de empreendimentos. O Plano de 
Controle Ambiental (PCA) dispõe sobre identificar os impactos causados pelas atividades e definir as ações e as medidas de 
controle a serem incluídas na operação do projeto visando prevenir; minimizar; e, mitigar os danos ambientais detectados. 
São considerados requisitos básicos de um Plano de Controle Ambiental, EXCETO: 
A) Descrever qual será o método de registro que comprove o controle dos impactos / interferências (fotos, relatórios, 

fichas de registro, CTRs, documentos fiscais dentre outros). 
B) Atender a todas as exigências das Resoluções do CONAMA e das leis ambientais e seus regulamentos e, ainda, as 

demais exigências contidas no Termo de Referência para elaboração e apresentação desse Plano.  
C) Elaborar a parte, independente da elaboração do Relatório Final da Obra a ser entregue para solicitação da Licença 

Ambiental de Operação – LO. As assinaturas nestes documentos devem constar de um membro técnico da equipe.  
D) Descrever claramente as medidas propostas; para isso, deve-se descrever os impactos, interferências que ocorrerão 

no transcorrer da obra e indicar as medidas mitigadoras propostas, de acordo com as informações apresentadas no 
Relatório Ambiental Simplificado (RAS) ou no Relatório Ambiental Preliminar (RAP), conforme o caso.  

 

35 
O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabelece uma classificação indicando o consumo adequado para 
cada tipo de água. No Brasil, a classificação das águas doces, salobras e salinas é estabelecida pela Resolução CONAMA 
nº 357/2005. Diante do exposto, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O escoamento superficial é a parcela da água precipitada que percorre superficialmente até atingir os cursos d’água. 

O volume escoado, somado às contribuições subterrâneas e subsuperficiais, resulta no chamado deflúvio. 
B) O processo de interceptação nas bacias hidrográficas refere-se à água retida das depressões impermeáveis. Na bacia hidro-

gráfica, existem obstruções naturais e artificiais ao escoamento, acumulando parte do volume oriundo das chuvas.                                                                                                
C) O processo de transpiração é a evaporação devido à ação fisiológica dos vegetais, sendo uma função da umidade do 

solo, tipo e estádio de desenvolvimento das plantas, área foliar e capacidade de evaporação da atmosfera que, por sua 
vez, depende do grau de umidade relativa do ar atmosférico, da temperatura do ar e da velocidade do vento. 

D) O movimento de água no solo denominado percolação, em especial no solo saturado ou próximo à saturação, difere 
da infiltração, pois a água percolada atinge a zona saturada ou o nível freático, ou o aquífero confinado através das 
zonas de recarga. À medida que os poros vão sendo preenchidos, a infiltração tende a diminuir, estando limitada pela 
capacidade do solo de transferir a água para as camadas mais profundas por percolação.   

 

36 
Mundialmente, o Planeta Terra tem passado por transformações, embora os fenômenos naturais tenham um papel 
significativo e relevante nessas mudanças. Os sistemas de gestão ambiental inferem nos diferentes espaços, e, dessa 
forma, exercem a sustentabilidade em prol da sensibilização da humanidade. Com base na Agenda 21 Global, que 
recomenda as táticas para abordar o desenvolvimento sustentável, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) No intuito da conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento referente ao manejo dos recursos naturais e 

dos resíduos e substâncias tóxicas a fim de garantir o desenvolvimento sustentável. 
B) Nas dimensões sociais e econômicas que agem para ser discutidas por políticas internacionais que podem auxiliar os 

países pobres a alcançarem o desenvolvimento sustentável e utilizar estratégias para combater a pobreza.                                                                                          
C) Por meio da implementação que aborda os mecanismos financeiros e instrumentos jurídicos nacionais e internacionais 

existentes a serem criados, objetivando a implementação de programas e projetos orientados para a sustentabilidade. 
D) O papel do fortalecimento dos principais grupos sociais consiste na mudança do enfoque das políticas de desenvolvi-

mento e preservação ambiental. Deve-se promover a substituição lenta dos instrumentos de caráter punitivo por 
instrumentos de incentivo e a autorregulação dos agentes sociais e econômicos. 
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37 
A expectativa para o século XXI em relação às questões ambientais permeiam o modelo de desenvolvimento sustentável.  
Faz-se necessário pensar o modelo ambiental atual e as formas de como sensibilizar a população mundial sobre o modo de 
agir para minimizar esses impactos, que podem comprometer todo o futuro da humanidade. Avalia-se, a nível de questões 
ambientais, que o efeito de um impacto pode ser positivo ou negativo, sendo o efeito de um risco sempre negativo e adverso. 
No que tange à classificação do risco ambiental, assinale afirmativa INCORRETA. 
A) O risco agudo é decorrente de emissões de energia ou matéria em grandes concentrações em um curto espaço de 

tempo. 
B) O risco de acidentes de grande porte, denominado catástrofe, um caso especial de risco direto em que a probabilidade 

de ocorrência do evento é baixa, mas suas consequências são muito prejudiciais. 
C) Para as atividades industriais, o tipo de risco com características crônicas é aquele que apresenta uma ação contínua 

por longo período, com os efeitos sobre os recursos hídricos, a vegetação, o solo e a saúde. 
D) Os Riscos Tecnológicos Ambientais (RTAs) são a percepção social do risco que depende, em grande parte, de quem é 

responsável pela decisão sobre aceitá-lo ou não. A facilidade de compreensão e de aceitação do risco que se corre 
depende das informações fornecidas, dos dispositivos de segurança existentes e dos meios de informação. 

 

38 
Diversos são os problemas ambientais a serem tratados atualmente. A temática Efeito Estufa insere-se dentre os temas mais 
discutidos na mídia, nas escolas, em congressos. Entretanto, não é o único grande problema ambiental seriamente debatido 
mundialmente por cientistas, governos, movimentos sociais. A questão da água e do saneamento básico está entre os temas 
mais discutidos devido ao apelo de comunidades que vivenciam a falta de água de qualidade e saneamento. São considerados 
problemas de cunho ambiental, EXCETO:  
A) Quando se trata de questões ambientais rurais, o teor de amoníaco proveniente, principalmente, da agropecuária não 

tem cessado de aumentar. 
B) Na mesosfera, a taxa de ozônio, responsável, dentre outras, pela formação do smog, está em processo de diminuição 

(5 a 10 km de altitude), e tem parado de crescer, sendo beneficiada pelas substâncias presentes em algumas algas de 
fácil degradação.  

C) Os pesticidas e outros compostos orgânicos, substâncias dificilmente biodegradáveis como os metais, constituem grande 
ameaça para a qualidade do solo e dos lençóis freáticos. Os solos que estão mais poluídos por pesticidas, fertilizantes e 
depósitos atmosféricos, além dos lançamentos legais e ilegais de efluentes e resíduos sólidos diversos. 

D) A acumulação de metais e pesticidas, sobretudo nos sedimentos dos corpos hídricos, tem provocado sérias consequências 
para peixes, mamíferos e ecossistemas inferiores. As águas subterrâneas, o solo e grande parte das águas superficiais estão 
contaminados pela presença de nitrogênio, fosfato e potássio provenientes em grande parte da agricultura. 

 

39 
A sociedade está cada vez mais exigente e crítica no que diz respeito a danos ambientais e poluição provenientes de 
empresas e atividades. O entendimento social referente ao desenvolvimento sustentável sugere a racionalização do 
uso dos recursos naturais de maneira a atender às necessidades da geração atual. Arranjar o crescimento econômico e 
conservação ambiental é, sem dúvida, um dilema, que traz grandes desafios, perfazendo e exigindo o cumprimento da 
legislação ambiental, a minimização de impactos e a reparação de danos ambientais que impedem a implantação de 
novos empreendimentos ou atividades. Diante do exposto, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) Auditoria Ambiental: é uma ferramenta que possibilita a quantificação do esforço para a proteção do ambiente, criando 

condições para um melhor controle do impacto ambiental das atividades, produtos e serviços da organização. 
B) Ecodesign: é a concepção de produtos com integração da dimensão meio ambiente, que adquiriu o mesmo status que os 

critérios tradicionais de tomada de decisão (qualidade, eficiência, funcionalidade, estética, imagem, ergonomia, custo etc.). 
C) Análise do Ciclo de Vida: é um processo de avaliação das incidências ambientais associadas a um produto, processo ou 

atividade. Refere-se à denominação moderna do estudo que abrange os impactos ambientais causados por toda a 
cadeia produtiva relacionada com uma determinada atividade.  

D) Rótulo Ecológico ou Selo Verde: é, portanto, um instrumento de gestão ambiental orientado para o produto, mas que 
pode ser aplicado aos serviços. Deve-se verificar e atestar que determinado produto cause menor impacto ambiental 
que outros semelhantes disponíveis no mercado, como as lâmpadas de tungstênio e halogênio.                                                                                                
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40 
Denomina-se “poluição” qualquer fenômeno de degradação ambiental identificado e causado direta ou indiretamente pela 
ação humana. A qualquer incômodo ocasionado por esta ação, pelo período de curto ou longo espaço de tempo, e que pode 
provocar das mais simples as mais complicadas doenças. Ressalta-se que todo o sistema ambiental e todos os seres vivos do 
Planeta são afetados. Discute-se que certas substâncias tóxicas não são apenas liberadas pelo homem, mas também podem 
ocorrer de forma natural. A indústria emprega metais pesados que representam um risco à saúde e ao meio ambiente, assim 
quando descartados de maneira inadequada causam uma série de problemas. Diante do exposto, assinale afirmativa 
INCORRETA.  
A) O cobalto (Co), usado no preparo de ferramentas de corte e furadoras, causa fibrose pulmonar (endurecimento do 

pulmão) que pode levar à morte. 
B) O cromo (Cr), oriundo das indústrias de corantes, esmaltes, tintas, ligas com aço e níquel e cromagem de metais, 

provoca asma (bronquite) e câncer. 
C) O metal fósforo amarelo (P), muito utilizado na produção de moldes industriais, em indústrias de cloro-soda, no garimpo de 

ouro e na produção de lâmpadas fluorescentes, causa intoxicação do sistema nervoso central. 
D) O alumínio (Al) advém da produção de artefatos de alumínio, serralheria, soldagem de medicamentos (antiácidos) e 

tratamento convencional de água; e causa anemia por deficiência de ferro e intoxicação crônica.                                                                                               

 
41 
Sobre a Lei Federal nº 9.605/1998, Lei De Crimes Ambientais, analise as afirmativas a seguir. 
I. A pena para quem elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento 

administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão, 
será de reclusão, de seis a vinte e quatro anos, ou multa diária por dez anos. A pena pode ser diminuída de um terço 
a dois sextos, se o dano não for significativo ao meio ambiente, ainda que em decorrência do uso da informação falsa, 
incompleta ou enganosa.   

II. O funcionário público que conceder licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para 
as atividades, obras ou serviços, cuja realização depende de ato autorizativo do Poder Público, pode ter pena de 
reclusão de cinco a quinze anos, e multa de seis a treze salários mínimos. 

III. A pena para quem obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais será de 
detenção, de um a três anos, e multa. A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do meio ambiente. 

IV.  Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades (órgãos ambientais 
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA; gentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da 
Marinha), para efeito do exercício do seu poder de polícia. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) II.  
B) I e III. 
C) III e IV. 
D) I, II e IV. 
 

42 
De acordo com a Lei Federal nº 6.938/1981, são considerados instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, 
EXCETO: 
A) A avaliação de impactos ambientais; o licenciamento; e, a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 
B) As penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou 

correção da degradação ambiental. 
C) O estabelecimento da quantidade e tipologia de Empresas Ambientalmente Sustentáveis (EASust) que podem atuar 

no Brasil, especialmente na Amazônia Legal e no Pantanal. 
D) A criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual e municipal, tais como 

áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas.  
 

43 
Qual é o período máximo para a revisão do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, em conformidade 
com a Lei Federal nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos?   
A) Seis meses.    
B) Quatro anos. 
C) Oito anos.    
D) Dez anos.  
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44 
De acordo com o Decreto Federal nº 6.514/2008 (sanções administrativas), assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, 

propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se 
exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito. 

B) Serão consideradas sob risco iminente de perecimento as madeiras que estejam acondicionadas a céu aberto ou que 
não puderem ser guardadas ou depositadas em locais próprios, sob vigilância, ou ainda quando inviável o transporte e 
guarda, atestados pelo agente autuante no documento de apreensão. Após avaliação deste agente, estas madeiras 
serão doadas. 

C) Os animais da fauna silvestre serão libertados em seu habitat ou entregues a jardins zoológicos, fundações, entidades 
de caráter científico, centros de triagem, criadouros regulares ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a 
responsabilidade de técnicos habilitados, podendo, ainda, respeitados os regulamentos vigentes, serem entregues em 
guarda doméstica provisória. 

D) A demolição de obra, edificação (inclusive residencial), ou construção não habitada e utilizada diretamente para a 
infração ambiental, dar-se-á obrigatoriamente no ato da fiscalização nos casos em que se constatar que a ausência da 
demolição importa em iminente risco de agravamento do dano ambiental ou de graves riscos à saúde. A demolição 
deverá ser feita pelo agente autuante, exclusivamente; as despesas para a realização da demolição correrão às custas 
do órgão ambiental em que o autuante está lotado.  

 

45 
Segundo a Lei Federal nº 11.428/2006 (Mata Atlântica) em casos de incêndio, desmatamento ou qualquer outro tipo 
de intervenção não autorizada ou não licenciada o que acontece com a classificação da vegetação primária ou a 
vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração do bioma Mata Atlântica? 
A) Ambas não perderão esta classificação – mesmo nestes casos citados.   
B) O órgão ambiental estadual deverá realizar um estudo de impacto ambiental. 
C) O IBAMA fará uma homologação das novas classificações que deverão ser aplicadas apenas nestes casos citados. 
D) O Conselho Municipal de Meio Ambiente fará uma nova classificação – inclusive podendo mudar o tipo de bioma (por 

exemplo, para Caatinga), via plano diretor.  
 

46 
“Segundo a Lei Federal nº 12.651/2012, Novo Código Florestal, os apicuns e salgados podem ser utilizados em 
atividades de carcinicultura e salinas, desde que a área total ocupada em cada Estado (exceto o bioma amazônico) não 
seja superior a _____ – excluídas as ocupações consolidadas que atendam ao seguinte: é assegurada a regularização 
das atividades e empreendimentos de carcinicultura e salinas, cuja ocupação e implantação tenham ocorrido antes de 
__________________, desde que o empreendedor, pessoa física ou jurídica, comprove sua localização e se obrigue, por 
termo de compromisso, a proteger a integridade dos manguezais arbustivos adjacentes.” Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) 5% / 1º de janeiro de 2012 
B) 10% / 15 de março de 2020 
C) 35% / 22 de julho de 2008 
D) 51% / 31 de dezembro de 2011 
 

47 
Estão entre as atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, de acordo com a legislação 
ambiental vigente no país, EXCETO: 
A) O porte e uso de motosserra. 
B) Abertura de barras, embocaduras e canais. 
C) Marinas e portos; terminais de minério, petróleo e derivados. 
D) Preparação de pescados e fabricação de conservas de pescados; manejo de recursos aquáticos vivos. 
 

48 
Na concepção do projeto de um aterro sanitário devem ser apresentadas a escolha e a justificativa da escolha de cada 
um dos vários elementos que o compõem. São considerados exemplos de tais elementos, EXCETO: 
A) Impermeabilização da camada superior e inferior do aterro. 
B) Sugestões de uso futuro da área do aterro após encerramento de suas atividades.  
C) Drenagem das águas superficiais do aterro; drenagem e tratamento dos lixiviados e gases. 
D) Treinamento e capacitação dos catadores do lixão (que não deve ser desativado) para ser agentes de disseminação de 

educação ambiental. 
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49 
Analise o esquema a seguir:  
 

matéria orgânica + micro-organismos + O2 → matéria orgânica estável + CO2 + H2O + calor + nutrientes 
 

O esquema simplificado se refere ao processo: 
A) Fotossíntese.  
B) Compostagem. 
C) Metanogênese. 
D) Reciclagem de resíduos nucleares.  
 

50 
Considerando origem, reciclagem e tratamento de resíduos sólidos e líquidos, marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas.  
(     ) A utilização dos rejeitos dispostos como alimentação; a catação; a criação de animais domésticos; e, a fixação de habitações 

temporárias ou permanentes são atividades proibidas nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos.  
(     ) Os lixiviados de aterros de resíduos sólidos urbanos são resultado da interação entre o processo de biodegradação da fração 

orgânica desses resíduos e da infiltração de águas pluviais que solubilizam componentes orgânicos e inorgânicos. O lixiviado 
contém altas concentrações de nitrogênio amoniacal que, quando descartados em cursos d’água sem prévio tratamento, 
podem estimular o crescimento de algas, provocar depleção do oxigênio dissolvido e serem tóxicos à biota do ecossistema 
aquático. 

(     ) É permitida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como de resíduos sólidos, cujas características 
possam causar dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, desde que sejam tratados, 
reformados, reusados, reutilizados, ou recuperados. 

(     ) Ainda que os resíduos das Estações de Tratamento de Água (ETAs) possuam grande teor de umidade, estando, geralmente, 
sob forma fluída, a legislação brasileira os considera como “resíduos sólidos”, pois chegam a apresentar concentrações de 
sólidos maiores que 2,5% quando ficam dispostos acima de vinte dias. 

(     ) Não é permitida, em nenhuma hipótese, a infiltração induzida de esgoto no solo (se a água do aquífero sob o terreno 
for utilizada para consumo humano) como uma das estratégias de controle do mesmo. 

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

 
É facultativo o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso candidatos. 

 
1. Somente é permitido usar caneta esferográfica de tinta azul ou preta de corpo transparente.  
2. Terá suas provas anuladas e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a 

realização da prova: retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; for surpreendido 
dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou 
impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers e/ou se comunicar com outro 
candidato; não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão digital; for surpreendido portando ou fazendo uso de 
aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja 
desligado; bem como se recursar a observar/cumprir quaisquer dos procedimentos de segurança em saúde que vierem a 
ser estabelecidos em razão da pandemia de Covid-19. 

3. A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas 
(Gabarito). Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão 
do afastamento de candidatos da sala de aplicação da prova. 

4. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, a Consulplan poderá, a seu critério, coletar 
impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais. 

5. O caderno de questões consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Ao receber o material de realização 
das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de questões contém o número de itens 
correspondente ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas 
(Gabarito) que lhe foi fornecida estão corretos. 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. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D) e sendo 
apenas uma única resposta correta. 

7. Verifique se o TIPO/COR deste caderno de questões coincide com o registrado no rodapé de cada página do 
caderno de questões, assim como com o TIPO/COR registrado na Folha de Respostas (Gabarito). Caso contrário, 
notifique imediatamente o Fiscal de Aplicação para que sejam tomadas as devidas providências. 

8. No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou critérios de avaliação, sendo dever 
do candidato estar ciente das normas contidas no Edital. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de Gabarito) em qualquer meio. 
10. O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas (Gabarito) e deixar definitivamente o local de realização da 

prova objetiva somente após decorridas, no mínimo, 2 (duas) horas do seu início; porém, não poderá levar o 
caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. O candidato só poderá levar o caderno de 
questões após transcorridas, no mínimo, 3h30min (três horas e trinta minutos) do início da aplicação das provas, ou 
seja, nos 30 (trinta) minutos finais da prova. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Aplicação 
a sua Folha de Respostas (Gabarito), devidamente preenchida e assinada. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e, ainda pelo Coordenador da Unidade de 
provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 
- O gabarito preliminar e o caderno de questões serão divulgados 1 (um) dia após a aplicação da prova objetiva, no 
endereço eletrônico www.consulplan.net. 
- Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Consulplan, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação 
das decisões objetos dos recursos, contra as questões da prova objetiva, bem como do gabarito preliminar. 
- É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos nos 
endereços eletrônicos www.consulplan.net e www.macaiba.rn.gov.br, sob pena de perda do prazo recursal. Os recursos 
deverão ser protocolados em requerimento próprio, através de link disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net. 




