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

 

- Prova Objetiva # 

 

Nome: _________________________________________________________________ 

CPF: ____________________________     Assinatura: ___________________________ 

 

01) Quem é a Autoridade Marítima Brasileira? 

a) Diretoria de Portos e Costas 

b) Capitania dos Portos 

c) Delegacia da Capitania dos Portos 

d) Marinha do Brasil 

e) Distrito Naval 

 

 

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) Podemos conceituar Unidades de Conservação como: 

a) espaços territoriais, excluindo as águas jurisdicionais, legalmente instituídos pelo Poder 

Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção da lei. 

b) espaços territoriais e seus recursos ambientais, com características naturais irrelevantes, 

legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, 

ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção da lei. 

c) espaços territoriais e seus recursos ambientais, excluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais irrelevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos 

de conservação e limites definidos, sob regime geral de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção da lei 

d) espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos 

de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção da lei. 

e) n.d.a 

 

 



04) 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. 

 

 

05) São objetivos do monitoramento das escunas realizado pelo ICMBio: 
a) Auxiliar a tomada de decisões. 

b) Ampliar o conhecimento sobre a atividade. 

c) Aperfeiçoar a gestão da APA do Anhatomirim. 

d) Divulgação das informações. 

e) Todas as alternativas anteriores. 

 

 

06) 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 ter “guias” e “piratas” cadastrados, 

capacitados e autorizados pela APA para a condução de turistas no interior da unidade. 

b) As embarcações do tipo escunas e similares precisam ter “capitães” cadastrados, 

capacitados e autorizados pela APA para a condução de turistas no interior da unidade. 

c) As embarcações do tipo escunas e similares precisam ter “guias” e “capitães” cadastrados, 

capacitados e autorizados pela APA para a condução de turistas no interior da unidade. 

d) As embarcações do tipo escunas e similares precisam estar cadastradas, capacitadas e 

autorizadas pela APA para a condução de turistas no interior da unidade. 

e) As embarcações do tipo escunas e similares precisam ter “guias” cadastrados, capacitados e 

autorizados pela APA para a condução de turistas no interior da unidade. 

 

 

07) 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. 

 

 



08) 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 

 

 

09) Os golfinhos são Mamíferos e as principais características que definem este grupo de 

mamíferos são: 

a) Sangue alternado, glândulas mamárias, respiração branquial e pelos 

b) Glândulas mamárias, couro, respiração cutânea e sangue quente 

c) Respiração aérea, pelos, sangue quente e glândulas mamárias 

d) Sangue quente, respiração aérea, glândulas pituitárias e couro 

e)Pelos, sangue quente, glândulas alternadas e respiração branquial 

 

 

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)Se o visitante solicitar ao condutor para fazer fotos em local afastado e perigoso, o que 

fazer? 

a) Permitir, pois afinal “o lugar é lindo”. 

b) Permite, mas com outra pessoa da família. 

c) Não permite, pois você precisa acompanha-lo e com isso o grupo irá dispersar. 

d) Se sensibiliza com a pessoa e o acompanha, deixando todo o grupo sem condutor. 

e) Vai correndo até o barco e pede ajuda para um colega da embarcação. 

 

 

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) Em relação ao patrimônio imaterial, qual instrumento de proteção podemos destacar: 

a) Chancela de Paisagem 

b) Registro 

c) Tombamento 

d) Valoração do Patrimônio Cultural Ferroviário 

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, que já se chamou Ganchos, e que tem por 

gentílico “gancheiro”. Gancheiro é quem nasce ou mora em Governador Celso Ramos. Este 

município tem duas praias que fazem parte do Programa Bandeira Azul. O Bandeira Azul é 

uma certificação internacional que tem por objetivo  conscientizar os cidadãos e os tomadores 

de decisões para a necessidade de proteger o ambiente marinho e costeiro, incentivando a 

realização de ações que conduzam à resolução de conflitos existentes. No Brasil é operado 

pelo Instituto Ambientes em Rede, com sede em Florianópolis/SC. Há quatro critérios básicos 

para se atingir o Programa Bandeira Azul. Você saberia dizer quais as principais praias 

gancheiras, e quais são esses objetivos? 

a) Praias: Tombo, e do Sonho. Objetivos:Limitar a entrada de turistas; 

b) Praias: do Rosa, e do Cassino. Objetivos: Realizar baterias de campeonatos de Surfe; 

c) Praias: Galheta, e Jericoacoara. Objetivos:Estimular o comércio ambulante; 

d) Praias: Palmas, e das Caravelas (Grande). Objetivos: Educação e Informação Ambiental; 

Qualidade da Água; Gestão Ambiental; Segurança e Serviços. 

e) Praias: Copacabana, e Farol da Barra. Objetivos: Estimular o crescimento urbano. 
 

 

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) As fortificações da ilha de Santa Catarina são Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Dentre essas as três fortalezas administradas pela UFSC são: 

a) Santa Teresa, São Miguel e Santa Bárbara. 

b) Santana, Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba e Marechal Moura de Naufragados. 

c) Santo Antônio de Ratones, Santa Cruz de Anhatomirim e São José da Ponta Grossa. 

d) Santo Antônio de Ratones, Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba e Santa Bárbara. 

e) São Luis, São Francisco Xavier e São Caetano. 

 

 

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 ano de 1738, a Coroa Portuguesa cria a Capitania de Santa Catarina para proteger o 

território do Brasil meridional. Qual foi o primeiro governador da Capitania de Santa 

Catarina? 

a) Francisco Dias Velho 

b) Hercílio Luz 

c) José da Silva Paes 

d) Floriano Peixoto 

e) Osvaldo Cabral 

 

 

20) 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 

 


