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

 

- Prova Objetiva . 

 

Nome: _________________________________________________________________ 

CPF: ____________________________     Assinatura: ___________________________ 

 

01) A conservação da Mata Atlântica é importante porque: 

a) é uma das áreas mais ricas em biodiversidade e mais ameaçadas do mundo. 

b) presta serviços ambientais, como a proteção dos rios, banco de sementes, polinização pelos 

seus insetos, regulação do clima, entre outros. 

c) melhora a qualidade de vida por oferecer espaços coletivos que propiciam o lazer e a 

prática de esportes. 

d) abriga milhares de espécies de animais e plantas. 

e) todas alternativas acima. 

 

 

02) No que se refere ao SNUC, assinale a opção correta: 

a)  No SNUC, o regime jurídico mais restritivo é o que trata da unidade de conservação 

denominada reserva de desenvolvimento sustentável (RDS). 

b) A reserva da biosfera é uma unidade de proteção integral cuja instituição depende da 

edição de lei. 

c) A categoria unidades de uso sustentável inclui área de proteção ambiental (APA) e reserva 

extrativista (RESEX). 

d) O SNUC é formado por duas categorias de unidades de conservação. As unidades de 

proteção integral, considerando-se a diversidade de seus biomas, classificam-se em unidades 

de proteção integral megadiversas e unidades de proteção integral multimodais. 

e) n.d.a. 

 

 

03) Compete estabelecer o ordenamento do uso das praias, especificando as áreas destinadas a 

banhistas e à prática de esportes o qual poderá ser incorporado futuramente ao Plano 

Municipal de Gerenciamento Costeiro, observadas as diretrizes dos Planos Nacional e 

Estadual de Gerenciamento Costeiro. 

a) Municípios 

b) Estados 

c) Capitania dos Portos 

d) Distritos Navais 

e) Diretoria de Portos e Costas 

 

 

 

 



04) 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. 

 

 

 

05) Defina Unidade de Conservação baseado na Lei 9.985/2000 – Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação/SNUC. 

a) Espaço territorial, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder 

publico com limites definidos com o objetivo de conservação ao qual se aplica garantias 

adequadas de proteção. 

b) Espaço territorial sob regime especial de administração. 

c) Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais. 

d) Espaço territorial ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. 

e) As alternativas a, b, c e d estão corretas. 

 

 

 

06) No que se refere ao SNUC, assinale a opção correta: 

a)  No SNUC, o regime jurídico mais restritivo é o que trata da unidade de conservação 

denominada reserva de desenvolvimento sustentável (RDS). 

b) A reserva da biosfera é uma unidade de proteção integral cuja instituição depende da 

edição de lei. 

c) A categoria unidades de uso sustentável inclui área de proteção ambiental (APA) e reserva 

extrativista (RESEX). 

d) O SNUC é formado por duas categorias de unidades de conservação. As unidades de 

proteção integral, considerando-se a diversidade de seus biomas, classificam-se em unidades 

de proteção integral megadiversas e unidades de proteção integral multimodais. 

e) n.d.a. 

 

 

 

07) 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 podem transportar até 150 passageiros por 

viagem. 

b) As embarcações do tipo escunas e similares podem transportar até 150 passageiros por 

viagem, incluída a tripulação. 

c) As embarcações do tipo escunas e similares podem transportar até 160 passageiros por 

viagem, incluída a tripulação. 

d) As embarcações do tipo escunas e similares podem transportar unicamente 160 passageiros 

por viagem. 

e) As embarcações do tipo escunas e similares podem transportar unicamente 160 passageiros 

por viagem, excluída a tripulação. 

 



08) Com relação à gestão da APA do Anhatomirim e suas atribuições é correto afirmar que: 

a) Fiscalizar construções irregulares, fiscalizar o defeso e fiscalizar a maricultura. 

b) Emitir alvará de funcionamento para restaurantes. 

c) Pesquisa e educação ambiental. 

d) Licitar áreas para a maricultura. 

e) As alternativas a e c estão corretas. 

 

 

 

09) 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 

 

 

 

10) Qual a longevidade do golfinho-cinza Sotalia guianensis e quantos filhotes tem por parto? 

a) 20 anos e um filhote 

b) 30 anos e um filhote 

c) 20 anos e dois filhotes 

d) 30 anos e dois filhotes 

e)2 anos e um filhote 

 

 

 

11) Segundo a Lei nº 9.605/ 1998 (Lei de Crimes ambientais) é crime “Alterar o aspecto ou 

estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão 

judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, 

religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade 

competente ou em desacordo com a concedida”. Qual a pena? 

a) Reclusão, de um a três anos, e multa 

b) Reclusão, de um a três anos, sem multa 

c) A Lei não determina a pena 

d) Advertência por escrito e multa 

e) Todas as respostas anteriores estão corretas 

 

 

 

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) 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. 
 

 

14) 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. 
 

 

15) Sobre os edifícios da Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim é correto afirmar: 

a) O Quartel da Tropa é o maior edifício desta tipologia em todo o Brasil. 

b) A Portada apresenta traços arquitetônicos de influência oriental (pagode chinês) 

c) A Estação Radiotelegráfica e a Usina de Eletricidade foram construídas no século vinte. 

d) O Novo Paiol da Pólvora foi construído no mesmo século em que a Capela foi demolida. 

e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
 

16) O Brigadeiro Silva Paes, a mando da Coroa Portuguesa, projetou e construiu quatro 

grandes fortificações para proteger a Ilha de Santa Catarina. Três para proteger a Barra Norte 

e apenas uma para a proteção da Barra Sul. Assinale a letra que contém o nome das quatro 

fortalezas. 

a) Santa Cruz de Anhatomirim, Santa Bárbara da Praia da Vila, São João do Estreito e Nossa 

Senhora da Conceição de Araçatuba 

b) Santo Antônio de Ratones Grande, São José da Ponta Grossa, Santa Cruz de Anhatomirim 

e Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba 

c) São José da Ponta Grossa, Santo Antônio de Ratones, São Luís da Praia de Fora e Nossa 

Senhora da Conceição de Araçatuba 

d) São João do Estreito, São Marcos da Vila, Santa Cruz de Anhatomirim e Nossa Senhora da 

Conceição de Araçatuba 

e) Santa Cruz de Anhatomirim, São Antônio de Ratones Grande,  São Luís da Praia de Fora e 

Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba 



17) 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.  

 

 

18) A lenda conta que a Procissão das Almas acontece: 

a) Na Páscoa 

b) No Finados 

c) No Natal 

d) Na Quaresma 

e) No Pentecostes 

 

 

19)No exercício das suas funções, o que não se deve fazer? 

a) Solicitar que não se retire nada do local, como plantas, frutas, sementes, etc. 

b) Orientar que os visitantes não alimentem animais e nem deixem sementes nos caminhos e 

trilhas. 

c) Estar vestido adequadamente e com um condicionamento físico adequado para a atividade. 

d) Estar atento ao grupo, evitando que alguém se perca. 

e) Tomar um gole de caipirinha com o colega de trabalho na embarcação. 

 

 

20) 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. 

 


