
Curso de Capacitação de Condutores Culturais e Ambientais  
para a APA de Anhatomirim 

 

- Prova Objetiva - 

 

Nome: _________________________________________________________________ 

CPF: ____________________________     Assinatura: ___________________________ 

 

01) Com relação às unidades de conservação previstas na Lei Federal do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC), analise a situação hipotética a seguir e assinale a 
alternativa que a completa corretamente.  

Gleyson, proprietário privado de sítio com riqueza de fauna e flora (diversidade biológica 
rica), decide transformá-la com perpetuidade em um espaço territorialmente protegido sem 
que haja desapropriação. Assim, Gleyson poderá transformar a área em: 
a) (  ) estação ecológica (ESEC) 
b) (  ) área de proteção ambiental (APA) 
c) (  ) área de relevante interesse ecológico (ARIE) 
d) (  ) floresta nacional (FLONA) 
e) (  ) reserva particular do patrimônio natural (RPPN) 
 

 

02) São objetivos de criação da APA do Anhatomirim: 

a) Assegurar a proteção da população residente de golfinhos e remanescentes de mata 

atlântica. 

b) Comunidades de pescadores artesanais e fontes hídricas. 

c) Pesquisa e proteção. 

d) As alternativas a e c estão corretas. 

e) As alternativas a e b estão corretas. 
 
 

03) Assinale a técnica de pesca que é proibida na APA Anhatomirim 

a) Arrasto de camarão 

b) Caceio de camarão 

c) Cerco de traineira 

d) Emalhe – cerco de peixes 

e) Nenhuma das alternativas acima 
 
 

04) São atribuições do gestor da APA do Anhatomirim: 

a) Presidir o conselho consultivo. 

b) O efetivo cumprimento dos objetivos de criação da UC. 

c) Cumprir e fazer cumprir o plano de manejo da UC. 

d) Fiscalização, Educação Ambiental, Pesquisa. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 



05) A APA Anhatomirim teve seu plano de manejo aprovado em 2013. Nesse documento, 
estão as regras e o zoneamento da unidade de conservação. Sobre as regras de turismo 
embarcado do plano de manejo, é certo afirmar que: 
a) As embarcações do tipo escunas e similares precisam “cortar” o som ao entrar na APA, 
limitando-se o uso de instrumento sonoro a informações de segurança. 
b) As embarcações do tipo escunas e similares precisam “cortar” o som ao entrar na APA, 
limitando-se o uso de instrumento sonoro a informações de recreação. 
c) As embarcações do tipo escunas e similares precisam “cortar” o som ao entrar na ZPB 
(zona de proteção dos botos) da APA, limitando-se o uso de instrumento sonoro a 
informações de segurança. 
d) As embarcações do tipo escunas e similares precisam “cortar” o som ao entrar na ZPB 
(zona de proteção dos botos) da APA, limitando-se o uso de instrumento sonoro a 
informações de recreação. 
e) As embarcações do tipo escunas e similares precisam “cortar” o som ao entrar na ZPB 
(zona de proteção dos botos) da APA, limitando-se o uso de instrumento sonoro a 
informações de recreação e de segurança. 
 
 

06) Caso não haja um ‘condutor cadastrado’ para a saída da embarcação, o que deverá ser 

feito? 

a) Informar ao ICMBio. 

b) O proprietário da embarcação deverá acompanhar a saída. 

c) Deve-se contratar um turismólogo para substituí-lo. 

d) Não realizar a saída. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 

07) Quais as três mais importantes características externas para diferenciar as três espécies 
de golfinhos que frequentam a APAA? 
a) Tamanho de corpo, comportamento e cauda. 
b) Cor, nadadeira peitoral e orifício respiratório. 
c) Tamanho de corpo, melão e cauda. 
d) Melão, nadadeira peitoral e orifício respiratório. 
e) Tamanho do corpo, cor e tipo de rostro. 
 
 

08) Sobre a Fortaleza de Anhatomirim é correto afirmar: 

a) Foi tombada em 1938, passou a ser administrada pela UFSC em 1979 e foi aberta à 

visitação pública em 1984. 

b) Desde 14 de março de 2016 deixou de fazer parte da APA de Anhatomirim. 

c) A taxa de visitação da fortaleza no valor de R$8,00 (inteira) é utilizada para financiar o 

estudo dos golfinhos da região e a manutenção das escunas de passeio que atuam na APA de 

Anhatomirim. 

d) No interior do túnel de acesso à bateria baixa foram fuzilados os revoltosos da Revolução 

Federalista, em 1894. 

e) Todas as alternativas anteriores estão incorretas. 

 

 
 



 

09) O município de Governador Celso Ramos pertenceu a Freguesia de São Miguel da Terra 

Firme, um dos municípios mais antigos do Sul do Brasil, e que tinha por responsabilidade 

político-administrativa a área territorial dos atuais municípios de: Biguaçu, Tijucas, Porto 

Belo, Bombinhas e Governador Celso Ramos, entre outros. Até 1963, Governador Celso 

Ramos tinha outro nome. Você saberia dizer qual é esse nome?Na mesma resposta diga qual é 

o gentílico de quem nasce ou mora em Governador Celso Ramos. 

a) Palhoça. Palhocense; 

b) Biguaçu. Biguaçuense; 

c) Ganchos. Gancheiro; 

d) Tijucas. Tijuquense. 

e) São José. Josefense. 
 
 
10) Quando aos procedimentos técnicos: 

 I. Orientar a todos sobre o local a ser avistado. 

 II. Vestir-se de maneira discreta e compatível com a exigência da atividade. 

 III. A contagem do grupo pode ser feita por outra pessoa da embarcação. 

 IV. Não necessariamente o guia/condutor precisa estar na frente do grupo. 
As alternativas verdadeiras são: 

a) I, II, III. 

b) I  e II. 

c) II e III. 

d) III e IV. 

e )Todas as alternativas anteriores. 

 

 

11) Sobre a Instrução Normativa ICMBio nº 02, de 03 de maio de 2016, que estabelece as 

normas e procedimentos para a prestação de serviços e turismo em Unidades de Conservação,  

e também sobre o Código de Ética do guia de turismo, é correto afirmar: 

a) Para ter a credencial, o requerente necessita apresentar toda a documentação exigida, 

exceto estrangeiro com visto permanente. 

b) Os dois documentos regulam as profissões, enquanto a Normativa é Federal, o código é 

construído pela categoria. 

c) A normativa refere-se à todas as unidades de conservação, exceto Parques Nacionais. 

d) Ambos documentos são válidos apenas nos territórios onde há profissionais trabalhando. 

e) A Instrução Normativa está vinculada ao Plano de Manejo da APA Anhatomirim. 

 
 
12) Com relação a valoração do conjunto de fortificações da ilha de Santa Catarina é correto 
afirmar que: 
a) Se refere à importância histórica dessas estruturas na defesa e conquista das fronteiras 
territoriais do período de ocupação colonial Brasileiro. 
b) Se destaca o valor material referente à arquitetura militar associada à estratégia 
geográfica locacional. 
c) A importância paisagística dos sítios é um dos principais valores intrínsecos desses bens. 
d) A Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim foi tombada em 1938. 
e) Todas as respostas anteriores estão corretas. 
 
 



13) A Armação Grande das Baleias ou Armação de Nossa Senhora da Piedade foi um 

empreendimento português com vistas ao mercado internacional. Portugal tinha relações de 

amizade, relações comerciais e de cunho estratégico militar com os ingleses. Sabendo da 

existência da rota das baleias pelo Sul do Brasil, foi edificada a partir de 1742 a Armação da 

Piedade a partir de capitais portugueses e ingleses. De acordo com Célia Maria e Silva, a 

armação fora instalada “num vale existente entre a Ponta do Mata-Mata e o morro do Tinguá 

(…) espaço privilegiado (…) nas proximidades do oceano Atlântico e do canal norte, o último 

possuidor de grandes profundezas, o que lhe conferia a vantagem de assegurar a passagem de 

grandes embarcações, desembocando na ilha de Anhatomirim, que passou a figurar como 

sede portuária fortificada (Santa Cruz). Assinale a questão mais apropriada: 

a) A Armação da Piedade era uma colônia de férias dos portugueses e ingleses; 

b) A Armação da Piedade foi construída, pelos portugueses, para explorar o comércio do óleo 

da baleia, a partir de 1742; 

c) A Armação da Piedade ainda hoje funciona como um local para caça das baleias; 

d) Nunca existiram baleias na Armação da Piedade. 

e) A Armação da Piedade era a capital da Província de Santa Catarina. 
 
 

14) A proposta da Coroa Portuguesa de ocupar o Brasil Meridional com casais vindo do 
arquipélago dos Açores e da Madeira no século XVIII assegurou as terras do Rio Grande do 
Sul e de Santa Catarina para o reino português. Em que regiões do Estado de Santa Catarina 
foram assentados os imigrantes açorianos? 
a) Litoral do Estado de SC e Oeste Catarinense 

b) Na ilha de Santa Catarina, em Nossa Senhora do Desterro 

c) No litoral do Estado de Santa Catarina 

d) Também no Meio oeste de Estado Catarinense 

e) Estão corretas as alternativas B e C.  

 

 

15) Sobre a Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim é correto afirmar: 

a) Pertence à Marinha do Brasil, mas é administrada pela UFSC desde 1979. 

b) Foi construída pelos portugueses em 1739 e é Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

desde 1938. 

c) José da Silva Paes, primeiro Governador de Santa Catarina, foi o Engenheiro Militar 

idealizador desta fortaleza. 

d) Foi a primeira e principal fortaleza do sistema defensivo da Ilha de Santa Catarina. 

e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

 

16) Quais as três espécies de golfinho que ocorrem com frequência na APAA?  
a) Golfinho-cinza, boto-preto e golfinho-comum 
b) Boto-preto, toninha e golfinho-de-dentes-rugosos 
c) Golfinho-cinza, boto-preto e golfinho-pintado 
d) Golfinho-cinza, boto-preto e toninha 
e) Golfinho-cinza, golfinho-rotador e toninha 
 

 



17) A Renda de Crivo, muito presente na cidade de Governador Celso Ramos, e a Renda de 
Bilro tradicional na Ilha de Santa Catarina, chegaram até nós a partir do século XVIII trazidas 
pelos imigrantes. 
a) Ingleses 

b) Açorianos/Madeirenses/Portugueses 

c) Holandeses 

d) Poloneses 

e) Japoneses  

 
18) Quem é o Tripulante responsável pela operação e manutenção da embarcação, em 
condições de segurança, extensiva a carga, aos tripulantes, e as demais pessoas a bordo? 
a) Capitão 
b) Comandante 
c) O mais experiente a bordo 
d) Proprietário 
e) Nenhuma das alternativas 
 
 

19) A lenda conta que a Procissão das Almas acontece: 
a) Na Páscoa. 
b) No Finados. 
c) No Natal. 
d) Na Quaresma. 
e) No Pentecostes. 
 
 
20) O Iphan possui alguns instrumentos para proteção do Patrimônio Cultural, marque a 
opção que cita um instrumento de proteção para o Bem Material e Bem Imaterial, 
respectivamente: 
a) Chancela de Paisagem e Valoração do Patrimônio Cultural Ferroviário. 
b) Tombamento e Chancela de Paisagem. 
c) Registro e Valoração do Patrimônio Cultural Ferroviário. 
d) Tombamento e Registro. 
e)Todas as respostas anteriores estão corretas. 
 

 


