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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO POR NÍVEL E CARGOS
NÍVEL SUPERIOR
ANALISTA AMBIENTAL, FISCAL AMBIENTAL, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

CONHECIMENTOS GERAIS COMUNS A TODOS OS CARGOS DE
NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e interpretação de texto. Tipos e gêneros textuais. Situação comunicativa. Pressuposto e subtendido.
Inferência. Ambiguidade. Polissemia. Intertextualidade. Tipos de linguagem. Estrutura textual. Progressão temática.
Paragrafação. Enunciado. Coesão. Coerência. Variações linguísticas. Formalidade e informalidade. Propriedade
lexical. Adequação da linguagem. Fonética e fonologia. Encontros consonantais, encontros vocálicos, dígrafos.
Acentuação gráfica. Pontuação. Ortografia. Morfologia: classes de palavras, Processo de formação das palavras.
Funções da linguagem. Análise sintática dos períodos simples e composto. Concordância verbal e nominal. Regência
verbal e nomina. Sintaxe de colocação.
MATEMÁTICA
Números relativos inteiros e fracionários: operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão
e potenciação). Múltiplos e divisores: máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e
decimais. Números decimais: propriedades e operações. Expressões numéricas. Equações do 1º e 2º graus.
Problemas. Sistemas de medida de tempo. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. Problemas,
números e grandezas proporcionais: razões e proporções. Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e
composta. Porcentagem. Juro simples: juros, capital, tempo, taxas e montantes. Fundamentos da Teoria dos
Conjuntos. Conjuntos Numéricos: números naturais e inteiros (divisibilidade, números primos, fatoração, máximo
divisor comum, mínimo múltiplo comum), números racionais e irracionais (reta numérica, valor absoluto,
representação decimal), números reais (relação de ordem e intervalos), operações. Funções: estudo das relações,
elementos e classificação, Diagonais, soma dos ângulos externos e internos, estudo dos quadriláteros e triângulos,
congruências e semelhanças, relações métricas dos triângulos. Área: polígonos e suas partes. Geometria Espacial:
retas e planos no espaço (paralelismo e perpendicularismo), poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindro, cone
e esfera (elementos e equações).
ATUALIDADES E CONVIVÊNCIA SOCIETÁRIA:
Evolução histórica, geográfica, econômica, política e cultural do município de Morada Nova Acontecimentos e fatos
relevantes e atuais do contexto internacional, nacional, estadual e do município de Morada Nova. Arte e cultura.
Ciência, tecnologia e inovação. Democracia, ética e cidadania. Ecologia/biodiversidade. Globalização e geopolítica.
Políticas públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, transporte, segurança, defesa, desenvolvimento
sustentável. Responsabilidade social: setor público, privado, terceiro setor. Sociodiversidade: multiculturalismo,
tolerância, inclusão/exclusão, relações de gênero. Tecnologias de Informação e Comunicação. Vida urbana e rural.
Violência e drogas. Ética profissional e relações humanas no trabalho. Ética moral e cidadania.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS DE:
NÍVEL SUPERIOR
ANALISTA AMBIENTAL
Engenharia ambiental. Biologia ambiental. Expressão gráfica. Microbiologia ambiental. Química ambiental. Métodos
topográficos, geodésicos e cartográficos. Economia ecológica. Ciência dos materiais. Fenômenos de transporte.

1/3

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA – IMAMN
CONCURSO
PÚBLICO
ANEXO II DO EDITAL Nº 001/2020
Termodinâmica. Geologia ambiental. Sociologia e meio ambiente. Gestão de resíduos sólidos. Qualidade e tratamento
de água. Qualidade de solo. Geoquímica ambiental. Análise ambiental. Análise de demandas regionais. Vistoria e
elaboração de pareceres. Política Nacional de Meio Ambiente: sistemas de meio ambiente e instrumentos de gestão
ambiental. Espaços especialmente protegidos (Lei 9.985/2000 e Decreto regulamentador – grupos e categorias de
Unidades de Conservação e CONAMAs 302, 303 e 369). Desenvolvimento Sustentável. Conservação, manejo e uso
dos recursos naturais renováveis. Licenciamento: Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA). Biossegurança. Degradação e poluição ambiental. Impactos ambientais das políticas públicas.
Zoneamento ecológico econômico. O estudo da terra: a crosta terrestre. Minerais: descrição e reconhecimento.
Minerais energéticos e minerais como insumos industriais, na construção civil e agricultura. Conceituação,
classificação, aspectos legais, conservação dos recursos minerais. As rochas: rochas ígneas ou magmáticas. Rochas
sedimentares. Rochas metamórficas: principais tipos. Tectônica de placas e deriva continental. Falhamentos.
Geoquímica e geofísica. História da terra: o tempo geológico: as eras e os principais eventos envolvidos.
Mapeamentos geológicos. Fotointerpretação. Legislação Ambiental Federal, Estadual e do Município de Morada Nova
– CE.
FISCAL AMBIENTAL
Importância da Ecologia e o Papel do Homem no Meio Ambiente; Economia ecológica; Noções de saúde pública,
epidemiologia e saneamento. Conceitos Básicos de sistemas de abastecimento e tratamento de água - unidades do
sistema de abastecimento de água: Manancial; Captação de águas superficiais e subterrâneas; tipos de captação;
Adução de água; Reservatórios de distribuição; Redes de distribuição. Tecnologias de tratamento de água de
abastecimento para pequenas e grandes comunidades. Qualidade da água; Importância do abastecimento de água;
A água na transmissão de doenças; Qualidade, impurezas e características físicas, químicas e biológicas da água;
padrões de potabilidade; controle da qualidade da água (PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO
DE 2017 - ANEXO XX). Gestão ambiental (ISO 14001); Legislação Ambiental de Impacto Ambiental; Monitoramento
de Recursos Hídricos; Lei Federal 9433/97 (Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos); Auditoria Ambiental;
Controle de poluição da água. Noções básicas de informática. Sistemas de tratamento esgotos sanitários; Sistemas
de coleta de esgotos sanitários; Tecnologias de tratamento coletivo e individual de esgotos domésticos. Potencial e
limitações do reuso da água. Conceitos básicos de drenagem urbana e pluvial. Resíduos sólidos: conceito,
classificação, acondicionamento, coleta, transporte e destino final; Resíduos de Serviço de Saúde: armazenamento,
coleta, destino final. Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. Impactos Ambientais dos resíduos sólidos.
Implantação e operação de Aterros Sanitários. Programas de reciclagem e minimização da geração de resíduos. A
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10). A Política Nacional de Saneamento Básico (Lei 11.455/04).
Estudo de impactos ambientais (EIA). Relatórios de Impactos sobre o Meio Ambiente (RIMA). As Metodologias do
EIA/RIMA. O gerenciamento ambiental; zoneamento econômico-ecológico, licenciamento e monitoramento.
Recuperação de áreas degradadas; Proteção de nascentes, cachoeiras, grutas e acidentes geográficos; Proteção de
sítios arqueológicos; Contenção de encostas nas vias de transporte; Impactos das vias de transporte no ambiente:
túneis, viadutos, pontes, pedreiras, terraplanagem, eclusas, canais, etc.; Código Florestal Federal e Resoluções
CONAMA. Ética profissional. Noções básicas de relações humanas no trabalho. Legislação Ambiental Federal, Estadual
e do Município de Morada Nova – CE.
TÉCNICO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável: A Educação Ambiental e sua Importância ao Desenvolvimento
Sustentável. Agenda 21. Conceitos de educação ambiental. Eventos importantes de educação ambiental e
documentos gerados. Conservação e questão dos recursos para o desenvolvimento. Sustentabilidade Ambiental e
desenvolvimento sustentável. Sociedade Sustentável. Gestão Ambiental: As empresas e o meio Ambiente. Marketing
Verde ou Ecológico. As Normas para o Sistema de Gestão Ambiental. Gestão ambiental de grandes reservatórios
tropicais. Certificação Ambiental e Auditoria Ambiental. Rotulagem Ambiental. Políticas Públicas Ambientais. Tópicos
Ambientais: Gestão de ambientes lóticos (rios) tropicais. Tipos de Poluição e seus agentes causadores. Aspectos e
impactos ambientais. Gestão de recursos hídricos. Ciclos Biogeoquímicos. Usos da água, do ar e do solo. Resíduos
Sólidos. Proteção Ambiental. Municípios e Meio ambiente. Estudo de Impacto Ambiental. Gestão integrada de
Resíduos Sólidos. Unidades de Conservação Ambiental. Monitoramento ambiental. Resíduos sólidos. Ecologia:
Conceito, histórico. Ecossistema, conceito. Características do ambiente terrestre e aquático. Climáticas e fisiográficas.
Fluxo de energia - conceito. Conceito de níveis tróficos. Pirâmides tróficas. Cadeias e teias alimentares. Eficiência
ecológica. Produção primária - conceito. Produção primária em ambientes terrestres. Unidades de Conservação
Ambiental: Acesso e uso de produtos florestais e conflitos sociais. Manejo de produtos florestais não madeireiros.
Extensão e fomento florestal. Florestamento e reflorestamento. SNUC (Lei nº 9.985/2000 e Decreto nº 4.340/2002).
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Plano de manejo em florestas nacionais. Incêndios florestais. Uso sustentado dos recursos florestais. Equilíbrio dos
ecossistemas. Avaliação do potencial biológico dos ecossistemas florestais. Gerenciamento de Unidades de
Conservação e Preservação Ambiental. Impacto ambiental, avaliação de impacto ambiental e recuperação de áreas
degradadas. Legislação Ambiental: A educação ambiental e sua exigência Legal; Fundamentos sobre Legislação
Ambiental no Brasil: normas do CONAMA, impacto ambiental (EIA/RIMA), ambiental, licenças ambientais (LP, LI,
LO), auditorias ambientais, sistema brasileiro de gestão de recursos hídricos, lei de crimes ambientais. Licenciamento
Ambiental. Avaliação de impacto ambiental. Legislação Ambiental Federal, Estadual e do Município de Morada Nova
– CE.
Morada Nova (CE), 18 de dezembro de 2020.

José Elson Felipe Raulino

Presidente Instituto do Meio Ambiente de Morada Nova – IMAMN
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