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01) A dotação de coletes em uma embarcação deverá atender ao limite máximo de pessoas a 

bordo, devendo haver coletes de tamanho pequeno para as crianças. Responda qual a classe de 

colete que uma EMBARCAÇÃO EMPREGADA NA NAVEGAÇÃO INTERIOR deve 

dispor a bordo: 

a) V 

b) IV 

c) III 

d) II 

e) I 
 

 

 
 

02) As restingas e manguezais: 

a) Tem nada a ver com a Mata Atlântica. 

b) São ecossistemas muito degradados, por isso podem ser eliminados. 

c) Fazem parte da floresta Amazônica. 

d) São ecossistemas associados à Mata Atlântica. 

e) Os mangues são malcheirosos por causa do esgoto, não possuem valor para conservação. 
 

 
 

 

03) Considere as assertivas abaixo. 

I. As Unidades de Conservação integrantes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

dividem- se em dois grupos: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. 

II. As Áreas de Proteção Ambiental são consideradas Unidades de Uso Sustentável. 

III. As Unidades de Conservação podem ser criadas por ato do Poder Executivo ou do Poder 

Legislativo.  

IV. As Estações Ecológicas (ESEC) são consideradas Unidades de Uso Sustentável.  

V. As Reservas Biológicas (REBIO) são consideradas Unidades de Proteção Integral.  

Com base na legislação ambiental está correto SOMENTE o que se afirma em. 

a) V. 

b) I, II, III. 

c) I, II, III e V. 

d) IV e V. 

e) IV. 
 

 

 



04) Artista e pesquisador do folclore da Ilha de Santa Catarina que usou o seu talento para 

registrar aspectos da herança açoriana: 

a) Nereu do Vale Pereira 

b) Vilson Francisco de Farias 

c) Luiz Carlos Cancellier de Olivo 

d) Franklin Joaquim Cascaes 

e) Gelcy José Coelho 

 

 

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 de autorização anual da APA para 

ancorar no trapiche de Canasvieiras e também para entrar na unidade de conservação, além de 

terem nas viagens material de divulgação da APA, visível e acessível a passageiros e 

tripulantes. 

b) As embarcações do tipo escunas e similares precisam de autorização anual da APA para 

entrar na unidade de conservação, além de terem nas viagens material de divulgação do 

Torsiops (boto) da APA, visível e acessível a passageiros e tripulantes. 

c) As embarcações do tipo escunas e similares precisam de autorização anual da APA para 

entrar na unidade de conservação e também terem nas viagens material de divulgação da 

APA, visível e acessível a passageiros e tripulantes. 

d) As embarcações do tipo escunas e similares precisam de autorização anual da APA para 

ancorar no trapiche de Canasvieiras e também para entrar na unidade de conservação, além de 

terem nas viagens e nos restaurantes material de divulgação da APA, visível e acessível a 

passageiros e tripulantes. 

e) As embarcações do tipo escunas e similares precisam de autorização anual da APA para 

entrar na unidade de conservação e também terem nas viagens e nos restaurantes material de 

divulgação da APA, visível e acessível a passageiros e tripulantes. 

 

 

06) 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. 

 

 

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

a) Ordenar o turismo embarcado e incentivar a gestão participativa. 

b) Ordenar a maricultura. 

c) Ordenar a pesca de arrasto e caceio. 

d) Integração interinstitucional. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 



08) O golfinho ou boto Sotalia guianensis ocorre em quais Continente e quais profundidade e 

distância da costa? 

a) América Central e do Sul em profundidades na maioria até 25m, sobretudo até 10km da 

costa. 

b) América do Sul em profundidades na maioria até 25m, sobretudo até 10km da costa. 

c) América Central e do Sul em profundidades na até 50m, sobretudo até 50km da costa. 

d) América do Sul em profundidades na maioria até 25m, sobretudo até 10km da costa. 

e) América Central e do Sul em profundidades na maioria até 10m, sobretudo até 25km da 

costa. 

 

 

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) 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 ética e a moral, marque a questão incorreta: 

a) A ética é permanente. 

b) A moral é temporal. 

c) A ética é regra, a moral é conduta da regra. 

d) A ética é a teoria e a moral também é teoria. 

e) A moral se modifica conforme a passagem do tempo.  

 

 

12) Qual a missão do Iphan? 

a) Dificultar a vida dos proprietários de imóveis tombados, impondo normas para realização 

de ampliação, destruição ou reforma. 

b) Promover e coordenar o processo de preservação do patrimônio cultural brasileiro para 

fortalecer identidades, garantir o direito à memória e contribuir para o desenvolvimento 

socioeconômico do país.  

c) Realizar restauração em imóveis tombados. 

d) Regular as manifestações culturais registradas, dificultando o exercício da criatividade de 

seus detentores. 

e) Todas as respostas anteriores estão corretas. 

 



 

13) Com relação à 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. 

 

 

 

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) O Município de Governador Celso Ramos está localizado na região centro-leste de Santa 

Catarina. A base da cultura é açoriana e africana, o que se reflete: na miscigenação da 

população; nos costumes herdados dos antepassados; no modo de falar arrastado e 

descompromissado; em um linguajar também muito típico de quem mora no litoral. O 

isolamento das populações litorâneas catarinenses permitiu que a cultura transmitida 

permanecesse, mas que também se transformasse. Não existe cultura como fato isolado, ela 

está sempre em transformação. Das questões abaixo, o que ainda representa nossa cultura de 

base açoriana e africana? 

a) Rodeio e vaquejada; 

b) Torneios de luta livre; 

c) Campeonatos de música eletrônica e festas raves; 

d) Boi de mamão. Festas açorianas. Festas religiosas. Benzedeiras. Crivo. Linguajar típico. 

Gastronomia a base de peixes e frutos do mar. Patrimônio Arquitetônico que precisa de 

restauração e proteção. 

e) Concurso de canto de curió e trinca ferro. 

 

 

 

 



 

 

16) 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. 

 

 

 

17) Sobre Anhatomirim é correto afirmar: 

a) A Capela da fortaleza foi demolida em fins do século dezenove e no mesmo local foi 

construída a Nova Casa do Comandante. 

b) Foi a última das três fortalezas da barra norte a ser adotada pela UFSC em 1979. 

c) O farolete existente no alto da ilha, e instalado no século dezenove, foi recentemente 

desativado pela Marinha por ser hoje completamente inútil. 

d) Todos os edifícios da fortaleza foram construídos no século dezoito com exceção do Novo 

Paiol da Pólvora. 

e) A fortaleza nunca funcionou como local de quarentena para passageiros e tripulação das 

embarcações provenientes de pontos afetados por doenças contagiosas. 

 

 

 

18) 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.  

 

 

 

19) Qual instituição federal restaurou as fortalezas da Barra Norte da Ilha de Santa Catarina e 

as mantém abertas à visitação pública? 

a) ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

b) IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

c) UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 

d) UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina 

e) Todas as afirmativas estão corretas  

 

 

 

 



 

 

20) A Igreja consagrada a Nossa Senhora da Piedade, edificada a partir de 1742 foi benta 

apenas em 18 de novembro de 1745. Os primeiros casais açorianos e madeirenses vão chegar 

em 6 de janeiro de 1748 a Ilha de Santa Catarina. Antes dos açorianos e madeirenses já 

viviam portugueses continentais em Santa Catarina. O conjunto de prédios coloniais e a 

Igreja, além das fortalezas edificadas a mando do engenheiro militar Brigadeiro Silva Paes a 

partir de 1739 tiveram como mão de obra o africano escravo.O africano negociado como 

mercadoria era arrancado violentamente de diversos pontos do continente africano e vendido 

em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Para Santa Catarina vieram africanos de Benguela, 

Cabinda, Congo, Moçambique e Angola. O africano se uniu ao branco e ao indígena, fazendo 

de Santa Catarina um dos estados mais miscigenados do Brasil. Qual é a alternativa correta: 

a) Nunca houve escravos na Armação da Piedade; 

b) Nunca houve escravos em Santa Catarina; 

c) O escravo africano tinha as mesmas liberdades que os brancos; 

d) O escravo africano foi trazido da Europa; 

e) O africano foi muito importante para a cultura catarinense. Os africanos ajudaram a 

construir as fortalezas, a Igreja de Nossa Senhora da Piedade. Trabalharam na caça da baleia, 

pesca e lavoura. 

 


