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

 

- Prova Objetiva * 

 

Nome: _________________________________________________________________ 

CPF: ____________________________     Assinatura: ___________________________ 

 

01) Toda embarcação para sua operação segura, deverá ser guarnecida por um número 

mínimo de tripulantes, associado a uma distribuição qualitativa, denominado: 

a) Tripulação de Segurança 

b) Equipe de Segurança 

c) Lotação de Segurança 

d) Tripulação mínima quantitativa 

e) Tripulantes e Passageiros 

 

 

02) São objetivos de criação da APA do Anhatomirim 

a) o golfinho comum, a Mata Atlântica e a pesca industrial 

b) o mico-leão-dourado, o cerrado e as praias 

c) a baleia-franca, a biodiversidade e a pesca para lazer 

d) a Mata Atlântica, o boto-cinza e o pescador artesanal 

e) nenhuma das alternativas acima 

 

 

03) Assinale a alternativa ERRADA: 

a) O maior problema dos cursos d’água da APA Anhatomirim é a contaminação por dejetos 

industriais 

b) As principais bacias hidrográficas da região da APA Anhatomirim são a dos rios Tijucas e 

Biguaçu 

c) Na APA Anhatomirim a maior parte dos cursos d'água tem suas nascentes na Serra da 

Armação 

e) O maior problema dos cursos d’água da APA Anhatomirim é sua contaminação por esgoto 

doméstico 

e) Existem 203 nascentes mapeadas na APA Anhatomirim 

 

 

04) Durante a fiscalização nas embarcações, o ICMBio verifica: 

a) Número de passageiros (máximo 150). 

b) Preenchimento da planilha de bordo. 

c) Material de divulgação (folders e cartaz) e autorização, ambos em local visível.  

d) Presença do “condutor de visitantes” cadastrado pela APA do Anhatomirim. 

e) Todas as alternativas anteriores. 

 



05) Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.  

Podem ser constituídas de terras particulares:  

I. Área de proteção ambiental (APA).  

II. Refúgio de vida silvestre (REVIS).  

III. Reserva biológica (REBIO).  

IV. Área de relevante interesse ecológico (ARIE).  

V. Reserva extrativista (RESEX). 

a) (  ) Nenhuma assertiva está correta. 

b) (  ) Todas as assertivas estão corretas. 

c) (  ) Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV. 

d) (  ) Estão corretas apenas as assertivas I e V. 

e) (  ) Estão corretas apenas as assertivas II e  IV. 
 

 

06) 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 
 
 

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 realizar no máximo duas viagens por 

dia à unidade de conservação, exceto no período da temporada, e precisam preencher relatório 

de monitoramento. 

b) As embarcações do tipo escunas e similares podem realizar no máximo duas viagens por 

dia à unidade de conservação, inclusive no período da temporada, e precisam preencher 

relatório de monitoramento. 

c) As embarcações do tipo escunas e similares podem realizar no máximo duas viagens por 

dia à unidade de conservação, exceto no período da temporada, e precisam preencher relatório 

de bordo. 

d) As embarcações do tipo escunas e similares podem realizar no máximo duas viagens por 

dia à unidade de conservação, inclusive no período da temporada, e precisam preencher 

relatório de bordo juntamente com relatório de monitoramento. 

e) As embarcações do tipo escunas e similares podem realizar no máximo duas viagens por 

dia à unidade de conservação, exceto no período da temporada, e precisam preencher relatório 

de bordo juntamente com relatório de monitoramento. 
 
 

08) 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. 



09) No Plano de Manejo da APA do Anhatomirim, aprovado em 2013 foi definido os 

seguintes zoneamentos: 

a) Zona de proteção dos botos. 

b) Zona de proteção da maricultura. 

c) Zona de urbanização restrita. 

d) As alternativas a e c estão corretas. 

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

 

 

 

10) 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 

 

 

 

11) Os golfinhos ou botos cinza Sotalia guianensis da APAA são únicos, definindo o que 

chamamos de Unicidade. Qual o item abaixo não representa esta Unicidade?  

a) População austral 

b) Tamanho pequeno de população 

c) Residência e fidelidade ao local 

d) Morte em redes de pesca 

e) Beleza 

 

 

12) Sobre as características do local visitado, é incorreto afirmar que: 
a) Dependendo do local, se deve parar mais de uma vez para explicar o atrativo. 

b) Buscar um lugar seguro, com sombra, e que se tenha uma visão privilegiada do local a ser 

exposto. 

c) Quando estiver falando, permitir que o grupo se afaste para fazer fotos. 

d) Fazer um percurso que preferencialmente não seja necessário retornar a um ponto já 

passado. 

e) n.d.a. 

 

 

 

13) 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. 

 



14) A Constituição de 1988 trouxe um marco para a preservação e salvaguarda do patrimônio 

cultural brasileiro, qual foi? 

a) Os bens tombados passaram a ser propriedade do governo federal. 

b) Se ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de 

natureza material e imaterial. 

c) O patrimônio arqueológico passou a ser considerado patrimônio cultural. 

d) Foi estabelecido o registro para os bens imateriais. 

e) Todas as respostas anteriores estão corretas. 

 

 

15) 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. 

 

 

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 o Quartel da Tropa é correto afirmar: 

a) O alojamento principal dos soldados (tropa) era formado por uma sequência de quartos que 

existiam no pavimento superior da construção. 

b) Na extremidade sul do andar térreo existia um calabouço utilizado como cárcere para 

prisioneiros e para o disciplinamento interno de soldados da própria fortaleza. 

c) A parte inferior do Quartel da Tropa era também chamada de “Alpendre” e era utilizada 

para guardar as carretas dos canhões, protegendo-as das intempéries. 

d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 



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) No sistema defensivo construído pelos portugueses no século XVIII para proteger a Ilha 

de Santa Catarina, todas as fortificações foram batizadas com nomes de santos. Quais as 

fortalezas que a Universidade Federal de Santa Catarina restaurou e mantém aberta ao público 

para visitação? 

a) Santa Cruz, Santa Bárbara e São João 

b) Santo Antônio, São José e Santa Cruz 

c) São José, Santo Antônio e Nossa Senhora da Conceição 

d) São João,  Nossa Senhora da Conceição e Santa Cruz 

e) Santa Bárbara, São João e São Luís 

 

 

20) O município de Governador Celso Ramos está localizado na região litorânea catarinense, 

distante 50 km da capital do Estado de Santa Catarina. É uma península (do latim, “quase 

ilha”), com praias, costões rochosos, e pequenas ilhas. Atualmente tem fácil acesso por meio 

da BR-101 e da Rodovia Municipal Francisco Wollinger, mas ficou praticamente isolado até a 

década de 1970, recebendo apenas barcos, veleiros e navios comerciais pelo Porto de 

Ganchos. Sendo assim, vamos a alternativa correta: 

a) Governador Celso Ramos não é um município; 

b) Governador Celso Ramos é uma ilha; 

c) Governador Celso Ramos está distante 25 km da capital Florianópolis; 

d) Governador Celso Ramos tem acesso apenas pelo mar; 

e) Governador Celso Ramos é uma península com mais de 50 praias, e algumas ilhas – 

incluindo a Ilha do Anhatomirim. 

 


