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Português
1-Qual das alternativas apresenta somente palavras ortograficamente corretas?
a) Enxer, xará, excesso, enchurrada
b) Xará, encher, enxurrada, esdrúxula
c) Chará, taxativo, esdrúxula, mexer
d) Xará, mecher, excesso, enxurrada
2-Marque a alternativa que apresenta concordância verbal de acordo com a norma padrão da
língua portuguesa.
a) Fazem três anos que me mudei para São Paulo.
b) Cada um de nós temos uma parcela de culpa.
c) Apenas 30% dos estudantes respondeu a questão corretamente.
d) Há provas de que ele é o culpado do crime.

3-Leia a tirinha a seguir e as interpretações abaixo. Depois, assinale a alternativa correta.

I. A mãe de Magali (no terceiro quadro) não gosta de ler para a filha dormir.
II. As histórias de dormir dos personagens são escolhidas de acordo com cada uma de suas
personalidades.
III. O efeito de humor é causado porque geralmente se lê contos de fada para crianças dormirem,
e no último quadrinho a mãe lê uma receita culinária para a filha.
IV. Magali não tem livros de contos de fada e sua mãe improvisa a história de dormir com um livro
de receitas.
a) As alternativas II e III estão corretas.
b) Todas as alternativas estão corretas.
c) Apenas a alternativa II está correta.
d) Apenas II e III interpretam a tirinha corretamente.

Leia o trecho a seguir da obra “Isso Ninguém Me Tira”, da autora Ana Maria Machado, para
responder às questões 4 e 5.
“No começo a gente nem sabia muita coisa. Ela só falava nele como "o menino do sinal". Porque
ele tem um sinal incrível no rosto, uma pinta bem pretinha, pouquinho acima do lado esquerdo da
boca. E tem cabelo preto bem liso, comprido, sempre caindo na cara, e ele tem que jogar para
trás com um gesto lindo da cabeça, que ele faz toda hora. E o nariz? Sabe o que é perfeito? Pois
é, o dele é. Retinho, nem grande nem pequeno, parece desenhado. Nunca vi igual. Os olhos são
meio rasgados, mas grandes. E bem pretos.”
4-As palavras sublinhadas pertencem a qual classe de palavras?
a) Substantivo
b) Preposição
c) Advérbio
d) Adjetivo
5-No trecho “Ela só falava nele como "o menino do sinal".”, qual palavra não é um sinônimo de
“sinal”, de acordo com o contexto?
a) Marca
b) Traço
c) Pinta
d) Mancha
6-Leia o trecho a seguir do conto “Defenestração”, de Luís Fernando Veríssimo. Em seguida,
assinale a alternativa incorreta.
“(...) Um dia, finalmente, procurei no dicionário. E aí está o Aurelião que não me deixa
mentir. “Defenestração” vem do francês “defenestration”. Substantivo feminino. Ato de
atirar alguém ou algo pela janela. (...) Na lua-de-mel, numa suíte matrimonial no 17º andar.
- Querida…
- Mmmm?
- Há uma coisa que eu preciso lhe dizer…
- Fala, amor.
- Sou um defenestrador.
E a noiva, em sua inocência, caminha para a cama:
- Estou pronta para experimentar tudo com você. Tudo!
Uma multidão cerca o homem que acaba de cair na calçada. Entre gemidos, ele aponta
para cima e balbucia:
- Fui defenestrado…
Alguém comenta:
- Coitado. E depois ainda atiraram ele pela janela!”
a) O conto não teria o mesmo efeito humorístico se o significado de “defenestrar” tivesse sido
omitido no conto.
b) No final, há a conclusão de que as pessoas não conhecem o significado da palavra
“defenestrar”.
c) Não faria diferença para a compreensão do conto se o significado de “defenestrar” não fosse
revelado anteriormente.
d) O efeito humorístico do conto só teria sentido se o leitor já soubesse anteriormente o que é
“defenestrar”.

7-Assinale a alternativa que apresente concordância nominal de acordo com a norma padrão
culta.
a) Os arquivos seguem anexos no final desse e-mail.
b) As taxas são inclusos no valor total do serviço.
c) As pizzas foram feitas por elas mesmo.
d) Depois do argumento, ela foi obrigado a concordar.
8-Selecione a alternativa em que o uso da vírgula está correto.
a) Ribeirão Preto 20 de agosto de 1989.
b) O doutor, está aguardando em seu consultório.
c) Paola, a filha mais velha, está estudando medicina no exterior.
d) Mas, não é apenas esse o problema.
9-Analise atentamente os grupos de palavras I, II e III e assinale a alternativa correta.
I. Família, ganância, incrível, ciência
II. Câmara, juízo, ciúme, incrível
III. Equilíbrio, ganância, ofício, família
a) I e II apresentam apenas palavras paroxítonas.
b) I, II e III apresentam palavras com o mesmo número de sílabas.
c) A alternativa III apresenta somente proparoxítonas.
d) II e III apresentam palavras paroxítonas.
10-Leia os trechos I, II, III e IV e assinale a alternativa que classifica as figuras de linguagem
presentes nos textos corretamente.
I. "(...) como não encontro/nenhum dos meus namorados/que as francesas conquistaram,/e que
beberam todo o uísque/existente no Brasil" (Carlos Drummond de Andrade)
II. "Você, Macabéa, é um cabelo na sopa. Não dá vontade de comer." (Clarice Lispector)
III. Segurou delicadamente a asa da xícara.
IV. "É preciso casar João/é preciso suportar Antônio/é preciso odiar Melquíades,/é preciso
substituir nós todos." (Carlos Drummond de Andrade)
a) Todos os trechos apresentam metáforas.
b) As figuras de linguagem presentes nos trechos I, II, III e IV são, respectivamente: metáfora,
catacrese, hipérbole e anáfora.
c) Os trechos I e III apresentam metáforas, enquanto os trechos II e IV, apresentam a figura de
linguagem ironia.
d) As figuras de linguagem presentes nos trechos I, II, III e IV são, respectivamente: hipérbole,
metáfora, catacrese e anáfora.

Conhecimentos Gerais
11-Qual o Regime Jurídico adotado pelo Município de Queluz/SP, previsto no Capitulo VIII da Lei
Orgânica do Município?
a) Regime Celetista;
b) Regime Misto;
c) Regime Próprio;
d) Regime Estatutário.

12-Assinale a alternativa incorreta no que dispõe a Lei Orgânica do Município de Queluz/SP:
a) As sessões da Câmara, só poderão ser abertas pelo Presidente da Câmara Municipal ou pelo
seu substituto, com a presença de, no mínimo 1/3 (um terço) dos seus membros;
b) Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído, justificadamente, respeitado o direito de
defesa prévia, pelo voto 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal, quando faltoso,
omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições, elegendo-se outro vereador para
completar o mandato;
c) A eleição para renovação da Mesa da Câmara Municipal realizar-se-á em dezembro do ano do
encerramento do anuênio legislativo, em sessão especial convocada pelo Presidente da Câmara;
d) O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da Câmara Municipal, eleito para um mandato
de quatro anos, na forma estabelecida pela Constituição Federal.
13-O Vereador poderá licenciar-se, assinale a alternativa incorreta:
a) Para desempenhar missões temporárias de caráter cultural e de interesse do Município;
b) Por motivos de doença, devidamente comprovados, ou em licença gestante ou paternidade;
c) Para tratar de interesses públicos, sem prazo estipulado, podendo voltar a exercer o seu
mandato assim que deferido pelo Presidente da Câmara;
d) Todas as alternativas estão incorretas.
14-Sobre as Emendas à Lei Orgânica do Município de Queluz/SP, é correto afirmar que:
a) A proposta de emenda à Lei Orgânica será discutida e votada em quatro turnos de discussão e
votação, com interstício mínimo de dez dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em
ambos, dois terços dos votos dos membros da Câmara;
b) A emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela Mesa da Câmara com o respectivo
número de ordem;
c) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada poderá ser objeto de nova proposta da
mesma sessão legislativa;
d) Todas as alternativas estão corretas.
15-Foi com justificado incômodo e fúria que Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso reagiram ao
racismo explícito de que foram alvo seus dois filhos adotivos em um restaurante localizado:
a) na Alemanha.
b) em Portugal.
c) na França.
d) na Itália.
16-Escritora que morreu em abril de 2022, aos 98 anos, em São Paulo. Ícone da literatura
brasileira, ela era integrante da Academia Brasileira de Letras desde a década de 80 e já recebeu
os prêmios Camões e Jabuti. São suas principais obras:O Cacto Vermelho, contos, 1949. Ciranda
de Pedra, romance, 1954. Histórias do Desencontro, contos, 1958. Verão no Aquário, romance.
Trata-se de:
a) Cecília Meireles.
b) Clarice Lispector.
c) Cora Coralina.
d) Lygia Fagundes Teles.
17-Os escorpiões que habitam no meio urbano se alimentam principalmente de baratas, portanto,
são comuns em locais com acúmulo de lixo. São animais que não atacam, mas se defendem
quando ameaçados. Para evitar encontros indesejados, é importante, segundo Ministério da
Saúde:
I. Manter lixos bem fechados para evitar baratas, moscas e outros insetos que sejam alimento dos
escorpiões;

II. Manter jardins e quintais limpos. Evitar acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico e
materiais de construção nas proximidades das residências;
III. Em casas e apartamentos, utilizar soleiras nas portas e janelas, telas em ralos do chão, pias e
tanques;
IV. Afastar camas e berços das paredes;
V. Evitar que roupas de cama e mosquiteiros encostem no chão.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e IV.
b) II, III, IV e V.
c) I, II, III e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.
18-Sobre informática, assinale a afirmativa INCORRETA:
a) Na memória principal do computador estão presentes as partes dos programas e dos dados
que estão sendo processados naquele momento.
b) No menu "Inserir do Excel" temos várias opções como: linha; coluna; função e tela inteira.
c) Ѕãо rесurѕоѕ dо Wоrd, dentre outros: crіаçãо аutоmátіса dе lіѕtаѕ numеrаdаѕ; bоrdаѕ ѕіmрlеѕ
оu duрlаѕ аutоmátісаѕ; vеrіfісаçãо ortоgráfіса ао dіgіtаr.
d) A barra de títulos, no Windows, identifica o título da aplicação que está ativa no momento.
19-Assinale a afirmativa INCORRETA sobre o Windows:
a) A partir do Menu Iniciar do Windows é possível acessar documentos ou arquivos mais
recentemente acessados no computador.
b) Os conhecidos Botões de Inicialização Rápida de aplicativos do Windows normalmente ficam
contidos na Barra de Tarefas.
c) Um arquivo já restaurado anteriormente da Lixeira do Windows não pode ser mais excluído do
computador e enviado novamente à Lixeira.
d) Por meio do programa Gerenciador de Tarefas do Windows é possível acompanhar o
desempenho do computador.
20-Considerando o MS-WORD a palavra “CONCURSO” apresenta qual efeito de fonte?
a) Negrito.
b) Itálico.
c) Sobrescrito
d) Tachado

Conhecimentos Específicos
21-A Lei Federal que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza –
SNUC, estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de
conservação. Para os fins previstos, nessa Lei, entende-se como definição de Unidade de
Conservação:
a) Lei 9.450 de 08 de setembro de 2001, define que a atmosfera, as águas interiores, superficiais
e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna
e a flora
b) Lei 9.853 de 10 de agosto de 2004, que todo e qualquer procedimento que vise assegurar a
conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas
c) Lei 9.853 de 10 de agosto de 2000, o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a
preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente
natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações,

mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras e
garantindo, a sobrevivência dos seres vivos em geral
d) Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as
águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder
Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração,
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção
22-De acordo com a lei de crimes ambientais (Lei Federal N. 9605/2008, Artigo 70), no capítulo
que dispõe sobre infração administrativa é correto afirmar:
a) são autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo
administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio
Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das
Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha
b) são autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo
administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio
Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes da
Polícia Federal
c) são autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo
administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio
Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os
representantes do Exército brasileiro, Policias Militares Ambientais
d) são autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo
administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio
Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das
forças armadas e auxiliares (Policias Civis e Militares)
23-A Resolução nº 001/86 do CONAMA, diz que impacto ambiental é 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, sendo
incorreto afirmar que:
a) A saúde, a segurança e o bem-estar da população
b) As atividades sociais e econômicas
c) As condições climatológicas
d) A qualidade dos recursos ambientais
24-De acordo com a Lei Complementar Nº 140, de 8 de dezembro de 2011, que fixa normas, nos
termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal,
para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações
administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das
paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer
de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31
de agosto de 1981; analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta:
I. O licenciamento dos empreendimentos cuja localização compreenda concomitantemente áreas
das faixas terrestre e marítima da zona costeira será de atribuição da União exclusivamente nos
casos previstos em tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição de
uma Comissão Nacional, assegurada a participação de três membros do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (Conama) e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da
atividade ou empreendimento.
II. Para fins de licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de
recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de
causar degradação ambiental, e para autorização de supressão e manejo de vegetação, o critério

do ente federativo instituidor da unidade de conservação não será aplicado às Áreas de Proteção
Ambiental (APAs)
III. Os entes federativos podem valer-se, entre outros instrumentos, da formação de consórcios
públicos, nos termos da legislação em vigor;
IV. A Comissão Tripartite Nacional será formada, paritariamente, por representantes dos Poderes
Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com o objetivo de
fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada, entre os entes federativos
Analisados os itens abaixo, é correto afirmar que:
a) Todos os itens estão corretos
b) Apenas os itens I e IV estão incorretos
c) Apenas o item I está incorreto
d) Apenas o item IV está incorreto
25-Ao tratarmos do processo de tratamento de efluentes, a fase na qual separa líquidos dos
sólidos através de nuvens de microbolhas de ar que conduzem as impurezas em suspensão para
a superfície, sabemos que ela é conhecida como:
a) floculação
b) gradamento
c) flotação
d) aeração
26-As unidades de conservação (UC)
São espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com características naturais
relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e,
ecologicamente viáveis, das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional
e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. Elas asseguram às
populações tradicionais, o uso sustentável dos recursos naturais de forma racional e, ainda
propiciam às comunidades do entorno o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis.
Marque o item abaixo onde NÃO consta uma categoria de Unidade de Conservação do grupo de
proteção integral:
a) Parque Nacional
b) Monumento Natural
c) Reserva Biológica
d) Reserva Extrativista
27-De acordo com o Plano Diretor do Município de Queluz/SP, “Predominam no município as
faixas de declividade entre 0 e 30%, à exceção dos terrenos sobre a Serra da Mantiqueira, onde
esses valores podem superar facilmente os 30% com trechos maiores que 47%. Não obstante
esse quadro, é importante notar que ao longo dos canais de drenagem ocorrem vários trechos
com declividade baixa, correspondendo às planícies fluviais”, é correto afirmar que:
(Fonte: http://queluz.sp.gov.br/planodiretor/PlanoDiretor.pdf)
a) Embora o território municipal seja relativamente pequeno (em média 15 km no eixo leste-oeste
e 23 km no eixo norte-sul), os canais de drenagem configuram-se independentemente em bacias
caracterizadas por faixas medianas norte-sul desde a Mantiqueira até a foz no rio Paraíba do Sul.
Essas bacias são (de norte para leste): rio Claro, rio do Entupido, córrego da Cascata, rio das
Cruzes e rio do Criciúma
b) O rio Paraíba do Sul tem sua vazão totalmente controlada no município em função da presença
da PCH Queluz. Em regra, suas margens – assim como praticamente toda a zona rural – se
encontram desprotegidas, com matas ciliares já degradadas e descontínuas, hoje atacadas pela
erosão fluvial
c) Queluz apresenta um comportamento climático em que há uma forte correlação entre os
regimes térmico e hídrico. A precipitação total anual é de 1.628 mm e a temperatura oscila entre

11 e 15° (média das mínimas no inverno) e 25 e 28° (média das máximas no verão). Verificam-se
dois grandes períodos ao longo do ano, sendo um quente e chuvoso entre outubro e março; e
outro frio e seco entre abril e setembro
d) O rio Paraíba do Sul tem sua vazão totalmente controlada no município em função da presença
da PCH Queluz. Em regra, suas margens – assim como praticamente toda a zona rural – se
encontram desprotegidas, com matas ciliares já degradadas e descontínuas, hoje atacadas pela
erosão fluvial. O período quente e chuvoso responde por 81% da precipitação total anual com
1.322 mm, enquanto que no período chuvoso esse total cai para 322 mm.
28-Assinale a alternativa correta, do Decreto Federal nº 6.514/2008, das Infrações Contra a
Fauna - Art. 24. Matar, perseguir, caçar, apanhar, coletar, utilizar espécimes da fauna silvestre,
nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade
competente, ou em desacordo com a obtida:
a) Multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), por indivíduo de espécie constante de listas oficiais de
fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da Convenção de Comércio Internacional das
Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção – CITES
b) quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza
ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem
como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados, sem a
devida permissão, licença ou autorização da autoridade ambiental competente ou em desacordo
com a obtida
c) No caso de guarda de espécime silvestre, pode a autoridade competente deixar de aplicar as
sanções previstas neste Decreto, quando o agente espontaneamente entregar os animais ao
órgão ambiental competente
d) A autoridade municipal poderá, considerando a natureza dos animais, em razão de seu
pequeno porte, aplicar multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais)
quando a contagem individual for de difícil execução ou quando, nesta situação, ocorrendo a
contagem individual, a multa final restar desproporcional em relação à gravidade da infração e a
capacidade econômica do infrator
29-Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a
pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares,
possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações
Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. Objetivo 15.
Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma
sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter
a perda de biodiversidade. Assinale a alternativa correta:
I. Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres
e de água doce interiores e seus serviços, em especial florestas, zonas úmidas, montanhas e
terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais
II. Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos
afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em
termos de degradação do solo
III. Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat naturais, deter a
perda de biodiversidade e, até 2025, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas
IV. Mobilizar recursos significativos de todas as fontes e em todos os níveis para financiar o
manejo florestal sustentável e proporcionar incentivos adequados aos países em desenvolvimento
para promover o manejo florestal sustentável, inclusive para a conservação e o reflorestamento
a) Apenas II está correta
b) Apenas III é a incorreta
c) As alternativas I e III estão incorretas
d) Todas estão corretas

30-A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação
da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao
desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da
dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:
a) Ação intragovernamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio
ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido
b) ação extragovernamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio
ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido
c) acompanhamento do estado da qualidade ambiental
d) Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, são os responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA

