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A expressão Desenvolvimento Sustentável vem
sendo utilizada de diversas formas, na promoção do que
se espera ser uma grande evolução da humanidade. Há
alguns anos, essa expressão, além das prerrogativas
associadas a ela, foi determinada por meio de diversas
reuniões dos grupos de estudo no âmbito das
Universidades e mesmo dos organismos da ONU. Uma
comissão, denominada Comissão de Brundtland, foi
criada no intuito de formar grupos técnico/científicos que
promovessem a compreensão dos efeitos da acelerada
deterioração do meio ambiente e do esgotamento dos
recursos naturais.
Um relatório final foi publicado pela Oxford
University em 1987, intitulado “Our Common Future”.
Desse documento surge o que se pode chamar da
definição mais completa e ampla de Desenvolvimento
Sustentável, que trata exatamente da garantia de manter
o desenvolvimento sem que se cause incapacidade de
recursos para a perpetuação das próximas gerações.
Essa definição é apoiada, segundo o relatório, em outros
dois conceitos chave. Um deles trata das necessidades
básicas para sobrevivência, priorizando políticas para
os países mais pobres. O outro trata das limitações
impostas ao crescimento das nações em geral,
associadas principalmente ao estado de desenvolvimento
tecnológico e de organização social em que se
encontram.
E o papel do profissional de Engenharia nesse novo
perfil de desenvolvimento? Com toda essa evolução nos
conceitos de produção e consumo, principalmente com
foco para a eficiência nos processos e na redução das
emissões, é certo que os engenheiros possuam posição
de destaque no Desenvolvimento Sustentável. Todas as
modalidades de engenharia, além de economia e das
inúmeras outras, são extremamente importantes para a
compreensão desses novos conceitos já conhecidos e
aplicados mundialmente. Nesse caso, devemos difundir,
através dos mais diversos veículos de comunicação, a
importância da educação para formação de bons
engenheiros, comprometidos com o meio ambiente, e
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que consigam assimilar, com mais profundidade, as
questões econômicas e sociais atreladas às inovações
tecnológicas.
Para um engenheiro, o Desenvolvimento
Sustentável é praticamente intrínseco à função, uma vez
que ele concebe, projeta, cria e inova em diversos
segmentos, sempre com a visão de longo prazo. Um
bom exemplo é sem duvida o das grandes obras
hidrelétricas, como a barragem de Itaipu, que foi
reconhecida à época como grande obra da engenharia
moderna e até hoje provê grande parte de nossa energia
e orgulha a nós, brasileiros, com o titulo de maior
hidrelétrica do mundo em capacidade de geração anual.
Enfim, para as indústrias e empresas que
empregam engenheiros, o Desenvolvimento Sustentável
é um objetivo fundamental a ser perseguido, tendo em
vista as novas exigências do mercado globalizado.
Certamente as chances de uma empresa prosperar são
cada vez menores se ela não levar em conta os aspectos
sustentáveis na sua corporação e, nesses aspectos,
devem estar bem claras as questões sociais, ambientais
e econômicas, sendo que cabe aos engenheiros
interpretar as inovações e garantir a correta aplicação
daquilo que tange suas áreas de atuação.

POLIQUEZI, Augusto. O Papel da Engenharia no Desenvolvimento
Sustentável. Disponível em: <http://pactoglobalcreapr.wordpress.com/
2011/02/04/o-papel-da-engenharia-no-desenvolvimento-sustentavel/>.
Acesso em: 5 jan. 2013.

Questão

1

De acordo com o texto, o papel da engenharia no
desenvolvimento sustentável
01) não é reconhecido, pois muitas corporações ainda não
compreenderam a importância de um modelo econômico
que não cause impacto na perpetuação de gerações
futuras.
02) alicerça-se na capacidade dos engenheiros de aplicar os
elementos próprios de sua área de atuação,
compreendendo e respeitando as exigências voltadas
para os aspectos sustentáveis.
03) está diretamente relacionado ao crescimento econômico
de corporações que supervalorizam engenheiros
comprometidos com a preservação ambiental na
contemporaneidade.
04) só terá relevância se a sociedade entender a importância
do engenheiro no processo de preservação ambiental
para a manutenção das gerações futuras.
05) exige uma mudança de comportamento e de valores dos
engenheiros, que ainda praticam técnicas que vão de
encontro às propostas de desenvolvimento sustentável.
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Questão

2

A análise do fragmento em destaque está correta na
alternativa:

A partir da leitura do texto, é correto afirmar:
01) O setor que mais se discute a necessidade do
desenvolvimento sustentável é o da engenharia, em todas
as suas modalidades.
02) O principal objetivo da criação da Comissão Brundtland
foi a garantia da mudança de comportamento por parte
dos países desenvolvidos em relação ao desenvolvimento
sustentável.
03) É constatada a importância da educação na formação de
engenheiros comprometidos com a preservação do meio
ambiente, pois são capazes de compreender a realidade
econômica e social no contexto das novas tecnologias.
04) Embora a engenharia pressuponha uma atividade de
impacto ambiental, o engenheiro tem obrigação de
comprometer-se com as demandas do desenvolvimento
sustentável na contemporaneidade.
05) As corporações que empregam engenheiros precisam
assegurar a formação de profissionais que estejam
conectados com os projetos de preservação ambiental.
Questão

3

Leia as afirmações:
I.

II.

III.

Para o relatório “Our Common Future”, o âmago da
discussão versa sobre a sobrevivência de países mais
pobres, que não conseguem se inserir em projetos de
desenvolvimento sustentável de alto de custo.
A essência do Desenvolvimento Sustentável explicita a
necessidade de um crescimento econômico que não
comprometa a existência das gerações futuras.
O conceito de Desenvolvimento Sustentável alicerça-se na
necessidade de sobrevivência e nos limites impostos ao
crescimento das nações.

Está correto, apenas, o contido em
01) I
02) II
03) III
Questão

04) I e II
05) II e III

4

01) A palavra “comissão” é o núcleo do termo agente da ação
verbal.
02) Há, em todo o fragmento, dois termos subjetivos e um
complemento verbal.
03) A expressão “no intuito de formar grupos técnico/científicos”
é um modificador verbal que explicita uma ideia de modo.
04) O termo preposicionado “dos efeitos da acelerada
deterioração do meio ambiente e do esgotamento dos
recursos naturais” modifica o substantivo “compreensão”.
05) A oração “que promovessem a compreensão dos efeitos
da acelerada deterioração do meio ambiente e do
esgotamento dos recursos naturais” funciona
morfologicamente como adjetivo, restringindo o sentido do
substantivo “grupos”.
Questão

6

Quanto aos elementos coesivos que asseguram a
progressão temática do texto, é correto afirmar:
01) O pronome “ela” (l. 5) retoma, na tessitura do texto, o termo
humanidade.
02) O termo preposicionado “Desse documento” (l. 15) retoma
a expressão “relatório final” (l. 13), acrescentando-lhe novo
conceito.
03) O termo coesivo “segundo” (l. 20) retoma um termo já
citado a partir de uma comparação.
04) Em “para formação de bons engenheiros” (l. 39-40) a
preposição “para” apresenta semântica equivalente ao da
frase “Para um engenheiro, o Desenvolvimento
Sustentável é praticamente intrínseco à função” (l. 44-45).
05) O elemento coesivo “uma vez que” (l. 45-46) pode ser
substituído por “quando”, sem prejuízo semântico.
Questão

7

Na frase “Certamente as chances de uma empresa prosperar
são cada vez menores se ela não levar em conta os
aspectos sustentáveis na sua corporação” (l. 58-60), a
expressão que substitui o SE, fazendo as devidas alterações,
mas sem comprometer o sentido, está presente na
alternativa

No trecho “Todas as modalidades de engenharia, além de
economia e das inúmeras outras, são extremamente
importantes para a compreensão desses novos conceitos
já conhecidos e aplicados mundialmente.” (l. 33-37), os
advérbios “além de economia e das inúmeras outras”
e “extremamente” expressam, respectivamente, ideia de

01) ainda que.
02) se bem que.
03) caso.

01)
02)
03)
04)
05)

01) “essa expressão, além das prerrogativas associadas a
ela, foi determinada por meio de diversas reuniões dos
grupos de estudo” (l. 4-6).
02) “Um deles trata das necessidades básicas para
sobrevivência” (l. 21-22).
03) “é certo que os engenheiros possuam posição de
destaque no Desenvolvimento Sustentável” (l. 32-33).
04) “Nesse caso, devemos difundir, através dos mais diversos
veículos de comunicação, a importância da educação”
(l. 37-39).
05) “orgulha a nós, brasileiros, com o titulo de maior
hidrelétrica do mundo em capacidade de geração anual”
(l. 52-53).

adição e intensidade.
concessão e modo.
condição e adição.
comparação e lugar.
causa e efeito.

Questão

5

“Uma comissão, denominada Comissão de Brundtland, foi
criada no intuito de formar grupos técnico/científicos que
promovessem a compreensão dos efeitos da acelerada
deterioração do meio ambiente e do esgotamento dos
recursos naturais.” (l. 7-12)
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Questão

04) embora.
05) conquanto.

8

A alternativa cujo texto explicita um sujeito paciente é a
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Questão

9

O uso do sinal de interrogação em “E o papel do profissional
de Engenharia nesse novo perfil de desenvolvimento?”
(l. 28-29) objetiva

Questões 11 e 12
Texto:

01) negar a ideia desenvolvida no parágrafo anterior por meio
de uma pergunta que já é respondida no primeiro
parágrafo.
02)

introduzir um questionamento que não será respondido
pelo articulista ainda que ele saiba a resposta.

03) levantar uma dúvida quanto a um fato apresentado como
verdade absoluta por profissionais da área de engenharia.
04) explicitar o diálogo direto entre o articulista e seu
interlocutor, trazendo-o para dentro da própria construção
de sentido do texto.
05) retificar uma ideia defendida nos primeiros parágrafos
que vai de encontro à ideologia do articulista.
Questão

10

“Desse documento surge o que se pode chamar da definição
mais completa e ampla de Desenvolvimento Sustentável,
que trata exatamente da garantia de manter o
desenvolvimento sem que se cause incapacidade de recursos
para a perpetuação das próximas gerações.” (l. 15-19)

Mantendo o sentido original, o fragmento do texto está
devidamente reescrito em:
01) Surgindo desse documento, o que se pode chamar da
definição mais completa e ampla é o Desenvolvimento
Sustentável, de que trata exatamente a garantia de manter
o desenvolvimento, mesmo que se cause a incapacidade
de recursos para a perpetuação das próximas gerações.
02) Desde que não cause incapacidade de recursos a fim de
que as próximas gerações se perpetuem, surge desse
documento, o que se pode chamar da definição mais
completa e ampla de Desenvolvimento Sustentável, o que
trata exatamente de garantir a manutenção do
desenvolvimento.
03) O que se pode chamar da definição mais completa e
ampla de Desenvolvimento Sustentável surge desse
documento, o qual trata da garantia de manter exatamente
o desenvolvimento, antes que cause incapacidade de
recursos para a perpetuação das próximas gerações.
04) Surge, desse documento, aquilo que se pode chamar da
definição mais completa e ampla de Desenvolvimento
Sustentável, o qual trata exatamente da garantia de manter
o desenvolvimento sem causar incapacidade de recursos
a fim de que as próximas gerações perpetuem.
05) Surge o que desse documento pode se chamar de
definição mais completa e ampla de Desenvolvimento
Sustentável, o que trata exatamente da garantia de manter
o desenvolvimento, ainda que não cause incapacidade de
recursos para a perpetuação das gerações próximas.
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PARA UMA PROFISSÃO... Disponível em: <http://www.fanor.edu.br/
acontece/feliz-dia-do-engenheiro!/459#.UOXdKnc2eSo>. Acesso em :
6 jan. 2013.

Questão

11

A partir da análise dos elementos verbais e não verbais que
compõem o anúncio em destaque, é correto afirmar que o
principal objetivo desse texto é
01) divulgar as principais funções do profissional da área de
engenharia.
02) enumerar as particularidades do profissional de
engenharia no contexto contemporâneo que exige um
olhar voltado para a preservação do meio ambiente.
03) expressar deferência a um profissional de mérito diante
de seus grandes compromissos com sociedade.
04) persuadir os leitores desse texto sobre a importância dos
engenheiros para o desenvolvimento econômico de uma
sociedade.
05) validar a importância do profissional de engenharia como
aquele que é responsável pelo meio ambiente.
Questão

12

No que se refere à análise dos elementos linguísticos que
compõem o texto verbal do anúncio em destaque, está
correta a alternativa
01) A preposição “para” é um elemento coesivo que sugere
uma ideia de avaliação quanto ao profissional
apresentado.
02) A palavra “nobre”, no contexto em que está inserida, pode
ser substituída por “inerte” sem prejuízo morfossintático
e semântico.
03) A palavra “tão” explicita a ideia de quantidade em relação
à diversidade de engenharias.
04) A forma verbal “é” evidencia um desvio em relação à
concordância proposta pela norma culta, já que o seu
sujeito é o termo “parabéns”.
05) A vírgula que separa as duas estruturas que compõem
a frase pode ser substituída por dois pontos, sem prejuízo
de sentido.
Conhecimentos Gerais - Português

3

Questão

13

O jogo de palavras que se estabelece na charge analisada permite
inferir:
01) A construção civil é vista pelo cidadão como o grande causador
da destruição ambiental.
02) É necessária uma reflexão sobre a conduta ética dos engenheiros
que trabalham nos grandes centros urbanos.
03) O desenvolvimento de um centro urbano, respaldado pela
construção civil, não pode perder de vista o comprometimento com
a preservação ambiental.
04) Os grandes desastres ecológicos têm suas origens em
construções civis que não se preocupam com as ações que geram
impactos ambientais.
05) É responsabilidade dos governantes a garantia de um
desenvolvimento sustentável no que diz respeito às atividades da
construção civil.
Disponível em: <http://engenhariacivile meioambiente.
blogspot.com.br/2010/05/charge-acima-mostra-queengenharia.html>. Acesso em: 5 jan. 2013.

Questões 14 e 15

POR QUE a gente faz... Disponível em: <http://colunistas.ig.com.br/cip/tag/responsabilidade-social/>. Acesso em: 7 jan. 2013.

Questão

14

Infere-se do anúncio publicitário que
01) a empresa em destaque não prescinde de sua responsabilidade social diante de sua principal atividade.
02) o principal objetivo do enunciador do texto é divulgar o comprometimento das empresas que trabalham na área da construção
civil com o desenvolvimento sustentável.
03) algumas empresas já garantem a produção de cimentos que não geram impacto no meio ambiente.
04) a empresa anunciante é representante de uma ideologia com a qual os leitores do anúncio não concordam.
05) a empresa em destaque não prioriza sua principal atividade, desvirtuando-se de sua função essencial.
Questão

15

A palavra “só”, em todas as ocorrências no texto publicitário, explicita ideia de
01) limite.
02) condição.
03) exclusão.

04) inclusão.
05) intensidade.
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Atualidades — Questões de 16 a 25
Questão

16

05) O aterro sanitário representa o que há de mais primitivo
em termos de disposição final de resíduos sólidos, pois
contamina os mananciais subterrâneos e descaracteriza
os ambientes naturais pela liberação de odores
desagradáveis.
Questão

18

O saneamento básico é fator de proteção à qualidade de
vida, e sua inexistência compromete a saúde pública, o
bem-estar e o meio ambiente.
Sobre os efeitos das ações de saneamento básico na
saúde, é correto afirmar:

Disponível em: <http://www.google.com.br/mgres?q=Sistemas+
ide+disposi%C3%A7%C3%A3o+e+de+tratamento+de+lixo,+limpeza+p%C3>
Acesso em: 7 jan. 2013.

A charge apresentada tem como principal mensagem
evidenciar:
01) O esgotamento dos recursos naturais do Planeta.
02) Os impactos ambientais sofridos pelo Planeta,
decorrentes da ação antrópica.
03) Os riscos de doenças endêmicas, provocadas pelo
aquecimento global, e a perda do ozônio.
04) As consequências dos desmatamentos, afetando a
sustentabilidade do Planeta.
05) A ineficiência de políticas públicas voltadas para a
preservação do meio ambiente.
Questão

17

A incerteza da destinação final de resíduos sólidos implica
a ocorrência de problemas sociais, sanitários e poluição do
meio.
Sobre os sistemas de disposição e tratamento do lixo no
Brasil, é correto afirmar:
01) Uma técnica importante, em razão da composição do lixo
urbano no país, é a compostagem, forma de tratamento
biológico da parcela orgânica do lixo.
02) Os resíduos patológicos, sépticos e hospitalares são
tratados pelo método conhecido como reciclagem
industrial que, antes da destinação final, trata os resíduos,
evitando a contaminação do meio ambiente.
03) O aterro controlado é a forma de disposição mais usada
no país, porque os problemas ambientais, relacionados
à contaminação do solo, da água e do ar, são evitados,
em decorrência do uso de tecnologias avançadas em
engenharia e saneamento.
04) A incineração é o tratamento mais indicado e adequado
à realidade das cidades brasileiras, além de ser o método
de disposição final mais seguro, pois evita a emissão de
gases tóxicos para a atmosfera.
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01) A redução e controle da doença de Chagas está
diretamente relacionada ao esgotamento sanitário
adequado.
02) As melhorias sanitárias domiciliares são fatores que
contribuem para a eliminação da leptospirose e da
leishmaniose.
03) A incidência de casos de escabiose diminui a partir do
acondicionamento e destino final adequado dos resíduos
sólidos.
04) A água de boa qualidade, aliada ao seu fornecimento
contínuo, assegura a redução e o controle de doenças
como a disenteria bacilar e o tracoma.
05) A eliminação de locais de reprodução de insetos, através
da drenagem, é responsável pela extinção de doenças,
a exemplo da dengue e da toxoplasmose.
Questão

19

A finalidade do saneamento básico está em proteger e
melhorar as condições de vida da população. Com o seu
crescimento acelerado, os problemas relativos ao esgoto
aumentaram em grande escala, devido à deficiência de
processos adequados de manipulação dos dejetos,
originando diversos tipos de contaminação ambiental. Os
artrópodes têm grande importância na saúde pública por
transportarem agentes infecciosos, causando diversas
moléstias. Entre esses, podem-se citar os de maior interesse
sanitário, como os insetos, aracnídeos e escorpiões.
Observa-se que as moscas e as baratas transmitem a febre
tifoide e a diarreia infecciosa, por meio do transporte de microorganismos patogênicos em suas patas para os alimentos
e utensílios. BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de
saneamento. Brasília: MS/FUNASA, 2004. p. 328.

Levando-se em consideração as informações do texto
apresentado, dentre as medidas para o controle da
transmissão das doenças causadas por insetos estão,
exceto:
01) Higiene do meio e conhecimento da biologia do inseto,
seus hábitos de vida, características e reprodução.
02) Ecologia do ambiente e vigilância sanitária.
03) Conscientização e cooperação da comunidade.
04) Eliminação dos meios favoráveis ao desenvolvimento dos
insetos e vigilância epidemiológica.
05) Queimadas ou destruição da vegetação para evitar a
proliferação dos insetos.
Conhecimentos Gerais - Atualidades
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Questão

20

Questão

22

Os desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais
estão interligados e todas as pessoas comprometidas
podem forjar soluções includentes.
Pensando assim, identifique com V as afirmativas que
podem apontar para essas soluções e com F, as demais.

Disponível em <http://www.google.com.br/search?num=10&hl=ptR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=455&q=Fundamentos+da+
ecologia+humana&oq=Fundamentos+da+ecologia+humana&gs_l=img.>
Acesso em: 10 jan. 2013.

Historicamente, a partir do advento da fase agrícola, com
a domesticação de plantas e animais, e diante do avanço
cientifico e da inovação da tecnologia industrial, o homem,
em seu sentido genérico, passou a ser o grande modificador
do ambiente.
Por isso, determina-se que ecologia humana depende da
contribuição de várias áreas do conhecimento como:
engenharia, arquitetura, matemática, geografia, geologia,
saúde ocupacional, epidemiologia, sociobiologia, genética,
cibernética, ciências políticas, sociologia, entre outras, que
procuram caracterizar a ecologia humana como o estudo
interdisciplinar das interações entre o homem e o ambiente,
num plano sistêmico.
Associando-se a imagem ao texto apresentado, a unidade
funcional básica, que inclui tanto organismo, como o
ambiente abiótico e cada um influenciando as propriedades
do outro e necessários para a conservação da vida na terra,
denomina-se:
01) Biosfera.
02) Ecossistema.
03) Ecologia humana.
Questão

04) Biodiversidade.
05) Autoecologia.

21

A Educação Ambiental deve envolver uma perspectiva
holística, enfocando a relação entre o ser humano, a
natureza e o universo de forma interdisciplinar.
Deve também estimular a solidariedade, a igualdade e o
respeito aos direitos humanos, valendo-se de estratégias
democráticas e de interação entre as culturas.
Levando-se em consideração as afirmativas apresentadas,
pode-se inferir que a Educação Ambiental deve
01) ter como base o pensamento crítico e inovador, em
qualquer tempo ou lugar, em seus modos formal e
informal, promovendo a transformação e a construção da
sociedade.
02) ser neutra, porque não é um ato político.
03) tratar as questões particulares críticas, suas causas e
interrelações em uma perspectiva isolada, fora do seu
contexto social e histórico.
04) desconsiderar a cooperação mútua e equitativa nos
processos de decisão para não dificultar as ações
educativas.
05) valorizar as diferentes formas de conhecimento por ser
diversificado, acumulado e produzido socialmente, para
que seja patenteado ou monopolizado.
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( ) Formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos
outros e não arriscar a destruição e a diversidade da vida.
( ) Determinar mudanças fundamentais de valores,
instituições e modos de vida.
( ) Entender que, quando as necessidades básicas forem
atingidas, o desenvolvimento humano será primariamente
voltado a ser mais e não a ter mais, pensando nas
gerações futuras.
( ) Usar a informação, a ciência e a tecnologia necessárias
para atender a todos, visando a reduzir os impactos ao
meio ambiente.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é:
01) V V V V
02) F V V F
03) V V F F
Questão

04) V F V F
05) F F V F

23

O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em
biodiversidade. Abriga cerca de 20% de todas as espécies
conhecidas, mas também é onde se localizam dois dos
hotspots do Planeta, que se constituem em áreas
riquíssimas em biodiversidade ameaçada de destruição.
Os hotspots a que o texto faz referência correspondem:
01)
02)
03)
04)
05)

Ao Complexo do Pantanal e à Mata de Araucária.
À Mata Atlântica e ao Cerrado.
À Mata de Araucária e à Floresta Amazônica.
Ao Cerrado e ao Complexo do Pantanal.
À Floresta Amazônica e à Mata Atlântica

Questão

24

Atualmente, existem vários processos de tratamento de
esgoto, individuais ou combinados.
Com relação aos tratamentos de esgoto, identifique com V
as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) Os processos em que há predominância de atividades
de decantação e incineração podem ser classificados
como químicos, pois, para essas atividades, utiliza-se a
adição de elementos minerais.
( ) O tratamento preliminar consiste na remoção de
poluentes específicos, sendo bastante utilizado no Brasil.
( ) A utilização de micro-organismos para que os processos
possam se efetivar, caracteriza o tratamento terciário.
( ) O tratamento secundário corresponde à etapa, na qual a
remoção de matéria prima se dá por meio de processos
aeróbicos ou anaeróbicos.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é:
01) V V V V
02) F V V F
03) V V F F

04) V F V F
05) F F V V
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Questão

25

A Lei 9985, de 18 de julho de 2000, dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza que define
Unidade de Conservação como “o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as áreas juridicionais, com
características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público, com o objetivo de conservar os limites definidos,
sob regime espacial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.”
Considerando-se o texto e os conhecimentos sobre Unidades de Conservação, associe a Unidade de Conservação expressa
na Coluna I às suas características, contidas na Coluna II.
(1) Área de Relevante Interesse Ecológico
(2) Monumento Natural
(3) Parque Estadual
(4) Áreas de Proteção Ambiental

( ) Criados com a finalidade de proteção integral dos elementos
bióticos e abióticos, com objetivos científicos, educacionais e
turismo ecológico.
( ) Apresenta certo grau de ocupação humana, cujo objetivo é
proteger a diversidade biológica e assegurar a sustentabilidade
do uso dos recursos.
( ) Faz parte do grupo de proteção integral, cujo objetivo básico é
preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza
cênica.
( ) Pequenas extensões sem ocupação humana, onde abrigam
exemplares raros da biota regional

A alternativa que indica a associação correta, de cima para baixo, é
01) 1, 2, 3, 4
02) 3, 4, 2, 1
03) 2, 3, 1, 4
04) 4, 3, 2, 1
05) 3, 2, 1, 4

# # #
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Conhecimentos Específicos
Assistente Social - Questões de 26 a 50
INSTRUÇÃO: Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.
Questão

26

De acordo com Rosângela Dias, o conceito de privado é
aquilo que pertence a uma pessoa ou um grupo de pessoas.
É restrito, particular, não é de acesso universal.
Já o conceito público
01) é tudo que é de interesse da coletividade, que é
compartilhado e é da responsabilidade de todos.
02) é a arte de negociação para compatibilizar interesses.
03) é uma forma de governo que engloba instituições políticas
para governar uma Nação.
04) é como um conjunto de regras ou normas de uma
determinada instituição.
05) são ações planejadas e executadas pela sociedade civil
no enfrentamento das questões sociais.
Questão

27

Em se tratando dos direitos humanos, sociais e coletivos,
entende-se que Direitos Fundamentais
01) são uma alternativa encontrada pelo Estado na década
de 40, do século passado, em busca de solução de
conflitos classificada como heterocomposição.
02) possuem caráter declaratório e são bens e vantagens em
si mesmos considerados.
03) possuem caráter assecuratório (curativo) ou preparatório
(educativo).
04) funcionam como mecanismos ou instrumentos de
prevenção aos deveres do homem, limitando assim o seu
poder.
05) são o conjunto de normas que o Estado determina na
sociedade para prevenir e/ou reprimir os fatos que
atentam contra a segurança e a ordem.
Questão

28

Dentre as garantias dos direitos humanos, são consideradas
características dos Direitos e Garantias Fundamentais:
01) vida, lazer, alimentação, moradia, matrimônio e saúde.
02) equidade, universalidade, acessibilidade e justiça.
03) historicidade, universalidade, limitabilidade/relatividade,
concorrência, irrenunciabilidade, inalienabilidade e
imprescritibilidade.
04) segurança, habitação, autovalorização, abstencionismo e
estratificação social.
05) identidade, igualdade, equidade, valorização e respeito à
diversidade.
Questão

29

A partir da compreensão dos Direitos Humanos, podem-se
considerar direitos fundamentais básicos:
01) educação, saúde, lazer, moradia, alimentação.
02) liberdade, justiça, dignidade, igualdade e educação.
03) educação, justiça, igualdade, moradia e liberdade.
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04) vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade.
05) saúde, vida, lazer, justiça e propriedade.
Questão

30

Primando por compreender a relação do indivíduo e
sociedade, estudiosos apresentam a conceituação de
socialização como sendo
01) o processo de aquisição, pelo indivíduo, de maneira de
agir, pensar e sentir próprias dos grupos ou sociedades
em que vive, ao longo da sua trajetória de vida.
02) a preparação do indivíduo para a vida e a ascensão
pessoal e profissional no mercado.
03) a constituição de novos hábitos característicos de
determinados grupos sociais, os quais prevalecem e
transformam-se como cultura local contemporânea.
04) hábitos culturais e sociais, mesmo que antissociais de
parcela significativa da sociedade, mediante relação
capital-trabalho.
05) ações voltadas a tornar sociável aquele que se encontra
desviado das regras e normas da sociedade.
Questão

31

Em se tratando da distribuição socioeconômica entre os
estratos sociais em países em desenvolvimento, o site oficial
do governo federal afirma:
“O Brasil caminha para superar a pobreza extrema e isso
gera um efeito direto na situação econômica do País. Foi o
que afirmou a presidenta Dilma Rousseff em 2012, durante a
cerimônia que marcou os 60 anos do jornal O Dia, no Rio de
Janeiro.”

Marque V para as alternativas verdadeiras e, F para as
falsas:
( ) O maior crescimento se deu nas classes A e B (12,8%),
seguidas pela classe C, que cresceu 11,1%.
( ) O Brasil hoje já é considerado pelo G8 como a 2ª maior
economia mundial, especialmente pelas políticas públicas
de enfrentamento à extrema pobreza, sendo referência
mundial.
( ) O programa Bolsa Família, embora questionado devido
ao seu foco assistencialista, vem sendo o único programa
governamental com indicadores reais de mudança do
estrato social nos países que compõem a América Latina
e América do Sul.
( ) Quando se passa a analisar a mudança que ocorreu nas
classes econômicas do Brasil desde 2003, o estudo
aponta que 48,7 milhões de brasileiros entraram nas
classes A, B e C, população maior que a da Espanha.
( ) Nos últimos 21 meses, até maio de 2012, cerca de 13,3
milhões de pessoas ascenderam às classes A, B ou C
no Brasil.

A sequência correta, de cima para baixo, é
01)
02)
03)

VVVVF
VFFVV
FFVFF

04) V F V F V
05) F V F V F
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Questão

32

De acordo com a Sociologia, sabe-se que o Positivismo
nasceu de pensadores como
01)
02)
03)
04)
05)

Karl Marx, August Comte e Max Weber.
Émile Durkheim, Ferdinand Tonnies, Gabriel Tarde.
Max Weber, Adam Smith e Karl Marx.
Edgar Morin, Roland Barthes e August Comte.
Saint-Simon, August Comte e ÉmileDurkeim.

Questão

33

Marx, por meio do diálogo crítico com os pensadores que
o precedem e do compromisso com o mundo do trabalho,
formula um novo método de análise que proporciona uma
nova concepção de homem e de sociedade, ou seja,
01) interpretação dialética da história e uma crítica da
economia política burguesa.
02) contexto do aparecimento da ciência, isto é, a maturidade
do espírito humano.
03) corrente teórica a pensar questões sociais, dando origem
ao que conhecemos hoje por Sociologia.
04) corrente teórica que buscou resolver os conflitos sociais
por meio da exaltação à coesão, à harmonia natural entre
os indivíduos, ao bem-estar do todo social.
05) crença no poder exclusivo e absoluto da razão humana
em conhecer a realidade.
Questão

34

Compreendendo a realidade dentro da Sociologia, Max
Weber a reconhece como
01)
02)
03)
04)

produto da atividade humana.
produtora de teorias de maneira histórica e lógica.
produto da consciência humana.
um produto social, que continuará a ser enquanto
existirem os homens.
05) inesgotável, fragmentada, caótica e arbitrária.
Questão

35

Entendendo a Sociologia do Trabalho, Barbosa nos faz
compreender que o homem do projeto ideológico-cultural
burguês em consolidação deveria ser livre das amarras
normativas morais, jurídicas e políticas. O homem concreto
e o homem artificial (comunidade política) passam a ter como
referências fundamentais a ideia de livre-arbítrio na relação
homem/Deus, a estrutura jurídico-político-militar do Estado
como pré-condição da defesa dos direitos naturais (a vida, a
liberdade e a propriedade) e a condição social humana como
decorrente do talento e do mérito de cada um. O homem é
revalorizado em sua dimensão pessoal, racional e sensível,
e é concebido como dotado de vontade e iniciativa.

Assim, ele pode afirmar o seu valor por meio
01) do trabalho, pois, de acordo com a teoria da exploração,
os lucros, na verdade quaisquer outras receitas que não
sejam convertidas em salário, representam uma dedução
injusta daquilo que deveria ser, naturalmente e por direito,
o salário do trabalhador.
02) da política, concebida como manifestação essencialmente
humana, da qual o homem determinaria o seu devir
histórico, e da nova ciência e da natureza, manipuladas
como instrumentos da geração do valor.
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03) da dialética, ou seja, não considerando os produtos
fixados, as configurações e os objetos, todo o conjunto
do mundo material reificado, como algo originário e
independente.
04) da essência que, ao contrário dos fenômenos, não se
manifesta diretamente e, desde que o fundamento oculto
das coisas deve ser descoberto mediante uma atividade
peculiar, tem de existir a ciência e a filosofia.
05) do conhecimento que se realiza como separação de
fenômeno e essência, do que é secundário e do que é
essencial, já que, só através dessa separação, se pode
mostrar a sua coerência interna e, com isso, o caráter
específico da coisa.
Questão

36

Em se tratando da legislação voltada ao Meio Ambiente no
nosso país, após a Política Nacional do Meio Ambiente de
nº 6.938/1981, de 2010, o então Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva promulgou o decreto em 15.09.2010
o qual trata, especificamente,
01) da realização de estudos das alternativas e das possíveis
consequências ambientais de projetos públicos ou
privados, requisitados pelos órgãos federais, estaduais
e municipais.
02) de instituição do Plano de Ação para Prevenção e Controle
do Desmatamento e das Queimadas no Bioma Cerrado PPCerrado, com a finalidade de promover medidas e
ações que visem à redução da taxa de desmatamento,
queimadas e incêndios florestais no Bioma.
03) da autorização de contratação de pessoal para funções
docentes, de pesquisa e de consultoria técnica, por prazo
não superior a dois anos, prorrogável uma única vez, para
atender a programações e projetos de natureza especial,
que não possam ser desenvolvidos pelos servidores de
seu quadro permanente.
04) de promoção, elaboração e execução dos programas de
capacitação de recursos humanos para a Administração
Pública Federal, visando ao desenvolvimento e à
aplicação de tecnologias de gestão que aumentem a
eficácia e a qualidade permanente dos serviços prestados
pelo Estado aos cidadãos.
05) da reafirmação de entidades privadas, das informações
indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto
ambiental e respectivos relatórios, no caso de obras ou
atividades de significativa degradação ambiental,
especialmente nas áreas consideradas patrimônio
nacional.
Questão

37

De acordo com Gohn, a relação movimento social e
educação existe a partir das ações práticas de movimentos
e grupos sociais.
Ocorre de duas formas:
01) articulação intersetorial entre as políticas locais e ação
social entre os profissionais envolvidos com a
comunidade.
02) educação continuada, primando por ações contínuas e
ininterruptas, e comunicação eficaz, alcançando todos os
sujeitos envolvidos.
Conhecimentos Específicos - Assistente Social

9

03) interação dos movimentos em contato com instituições
educacionais e também no interior do próprio movimento
social, dado o caráter educativo de suas ações.
04) direito social, visto em sua ampla conceituação por Max
Weber e dever cidadão nos moldes apresentados por
Dallari.
05) empoderamento dos sujeitos envolvidos, quando
vinculados ao Estado e Poder Público, e acessibilidade
aos recursos naturais existentes.
Questão

38

O panorama dos movimentos sociais neste novo milênio
pode ser descrito em torno de 13 eixos temáticos, que
envolvem lutas e demandas de acordo com Gohn (2010).
Tendo em vista o destaque neste trabalho do campo
educacional, os movimentos pela educação serão
analisados e agrupados em dois grandes blocos:
01)
02)
03)
04)
05)

investimentos humanos e tecnológicos.
acessibilidade e sociabilidade.
superação da crise social e da estrutural.
educação formal e não formal.
terceirizações e reestruturação da própria política.

Questão

39

De acordo com Gohn, os conselhos gestores são diferentes
dos conselhos comunitários, populares ou dos fóruns civis
não governamentais, porque esses últimos são compostos,
exclusivamente, de representantes da sociedade civil, cujo
poder reside na força da mobilização e da pressão, não
possuindo assento institucional junto ao Poder Público. Os
conselhos gestores são diferentes também dos conselhos
de “notáveis”, que já existiam nas esferas públicas no
passado, compostos exclusivamente por especialistas.
Sendo assim, os conselhos gestores
01) são espaços inovados, a partir do Decreto nº 5.380/90 que
visa ao estímulo da participação social e comunitária.
02) são novos instrumentos de expressão, representação e
participação, dotados de potencial transformação política.
03) poderão imprimir novo formato às políticas sociais, se
efetivamente representativos pela esfera governamental,
pois se relacionam com o processo de formação das
políticas e tomada de decisões.
04) geram uma nova institucionalidade privada, pois criam
uma nova esfera social-privada ou não estatal.
05) são um novo padrão de relações entre OCIPS e Mercado,
porque viabilizam a participação de segmentos terciários
na formulação de políticas sociais.
Questão

40

Guivant afirma que o conceito de sociedade de risco se
cruza diretamente com o de globalização, ou seja, os riscos
01) são democráticos, afetando nações e classes sociais
sem respeitar fronteiras de nenhum tipo.
02) dos processos civis, em busca de democratização social,
passam a delinear-se a partir de transformações com
perfis claros, coexistindo maior pobreza em massa.
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2012 - CERB - Técnico de
Processos Sociais - cod. 213

03) promoveram crises econômicas, passíveis de guerras e
catástrofes tecnológicas e culturais, mantidas até os dias
atuais, com o crescimento de nacionalismo fundamentado
nos moldes religiosos.
04) foram fortalecidos, com a ampliação de espaços no
planeta onde há maior riqueza, além da tecnificação
laboral e a baixa segurança nos empregos formais.
05) aumentaram, a partir da redefinição social de pobreza e
análise compreensível das expressões das questões
sociais desde a década de 30, do século passado.
Questão

41

Grandes modificações vêm ocorrendo no âmbito do trabalho.
Tais mudanças têm provocado um declínio inevitável nos
índices de emprego e na redução da força de trabalho em
escala mundial. Vivemos um momento histórico no qual o
emprego está se tornando algo muito raro, e o mercado de
trabalho, a cada dia, torna-se mais competitivo e mais
exigente, adotando critérios mais rígidos no processo de
seleção de pessoal. Tal exigência se efetiva, primeiramente,
porque há um verdadeiro “exército de reserva” que deixa o
empregador numa situação bastante confortável, podendo
optar por profissionais até mais qualificados do que o cargo
exige. Além do mais, com a extrema flexibilização das relações
de trabalho, tais empregadores contam com contratos
parciais, terceirizados, domésticos e temporários, que vêm
facilitando tanto a contratação quanto o “descarte” dessa mão
de obra, sem ônus para a empresa com encargos sociais e
direitos trabalhistas e que, consequentemente, vêm retirando
do trabalhador seu poder de barganha, deixando-o cada vez
mais vulnerável.

Essa “nova era” do trabalho – chamada de “terceira revolução
industrial” – preconiza um momento
01) de mudanças tecnológicas nas comunicações, bem como
na organização do trabalho.
02) que tem provocado aumento de emprego na área
tecnológica e, consequentemente, promovido segurança,
em especial, nas “gerações de escritório” e repartições
administrativas.
03) soberano, para quem o trabalho era inseguro, instável e
significava uma jornada confortável de 7 dias por semana
e 8 horas por dia.
04) de parcialização das relações de gênero no mercado de
trabalho, especialmente permitindo o acréscimo de
mulheres trabalhadoras, com jornada e remuneração
equiparada aos homens, por função desempenhada.
05) de reafirmação dos direitos trabalhistas, historicamente
conquistados, em que vinham sendo perdidos na Era
Vargas até o Golpe de 64.
Questão

42

Com o sentido ontológico do trabalho, sabe-se que os
homens transformam a natureza e se transformam na
mesma medida. Isso porque os homens podem refletir
acerca da sua forma de agir e porque se comunicam e
sistematizam as suas experiências sociais na forma de
cultura, o que os diferencia, obviamente, dos animais. Dessa
forma, os homens fazem a “história humana”, isto é,
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transformam a realidade natural e social, conforme a época
e o lugar.
Dessa maneira, essa transformação tem sempre como
ponto de partida a herança material e cultural das gerações
anteriores, de maneira a incorporar (e/ou reformular), para
01) garantir elementos socialmente constituídos e
reafirmados com o pensamento de Comte.
02) reafirmar valores culturais e históricos do mundo do
trabalho, mantendo a realidade como ela é.
03) recusar ou criar novas práticas e conceitos à medida que
avança o processo histórico.
04) alterar o cenário social vivenciado, primando-se pela
garantia de escolhas e fortalecimento de direitos.
05) sugerir que a moral e a política poderiam se transformar
em ciências “positivas”.
Questão

43

O modo de produção capitalista é o que mais intensamente
é premido pela necessidade de ampliar a formação do
trabalhador por meio da educação formal, isto é, a
virtuosidade do trabalhador. Todavia, essa, materializada no
poder de reflexão crítica, discernimento, iniciativa, domínios,
cria espaço para a organização objetiva e subjetiva da razão
crítica radical, revolucionária, correlacionando-se
01) à propriedade coletiva, ou seja, de todos, em que não
existe a ideia da propriedade privada dos meios de
produção privados, nem a oposição dos proprietários para
com os não proprietários.
02) às relações sociais erguidas a partir das relações
capitalistas de produção.
03) à maneira pela qual a sociedade produz seus bens e
serviços, como os utiliza e os distribui, visando ao
equilíbrio financeiro nessas ações.
04) a um instrumento, a um objeto, assim como a um animal
ou a uma ferramenta.
05) aos escravos, que eram forçados pelos camponeses,
que, por sua vez, eram obrigados a entregar ao Estado
o que produziam.
Questão

44

O capitalismo concorrencial e de livre iniciativa nasceu com
a Revolução Industrial e se esgotou no final do século XIX.
O capitalismo monopolista, por sua vez, nasce a partir de
então e se estende aos dias atuais. Dessas mudanças,
surge a crise do liberalismo, isto é, a concepção da
ideologia valorizadora da iniciativa individual, do livre mercado
e da sociedade contratual como elementos propulsores das
transformações sociais.
A crise do liberalismo e a competição imperialista dão lugar
01) ao empoderamento social das classes, através das lutas
e movimentos sociais por direitos cidadãos.
02) ao aumento de posturas antiéticas na política brasileira
atual, vista diariamente através de escândalos como o
“mensalão”.
03) à ascensão do fascismo, da corrida armamentista e das
guerras regionais e mundiais.
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04) ao aumento das populações, impulsionando o
crescimento do agronegócio e a dinamização das
atividades comerciais.
05) à discrepância entre a capacidade produtiva e a demanda
de consumo, que retraíram as atividades comerciais, bem
como a dieta alimentar das populações que
empobreceram bastante.
Questão

45

A teoria liberal se expressa como movimento político no
processo da Revolução Francesa. A ideia de direito natural
(relações entre indivíduos, fundadas na liberdade e igualdade
oriundas do Estado de Natureza) e de contrato social
(relações de pactos estabelecidos por indivíduos livres e
iguais) sucumbe, como também a ideia da origem divina
do poder e da justiça, fundada nas virtudes do bom
governante.
Nessa teoria, o indivíduo é concebido como
01)

o poder, o qual teria a forma ideal e clássica do Estado
republicano impessoal, no parlamento (poder legislativo),
tendo a expressão dos interesses dos cidadãos e
composto por meio do sufrágio, que controlaria o governo
(poder executivo) e a magistratura (poder judiciário).

02) o Estado que, por meio da lei e da força determinados
pelos proprietários privados e seus representantes, é
concebido como instrumento político-institucionalburocrático-militar que garante a ordem pública.
03)

pessoas organizadas em torno de uma ideologia, que
influenciam ou ocupam o poder político em um
determinado país, politicamente organizado e/ou Estado.

04)

independente teoricamente e que teria mais liberdade
para defender posições sem, necessariamente, fazer
concessões a um programa de governo ou plataforma
política de aliados.

05)

a origem e destinatário do poder político, nascido de um
contrato social racional e livremente estabelecido, em que
as partes cederiam um nível de poder, mas não alienariam
a sua individualidade contido no Estado de Natureza, isto
é, a vida, a liberdade e a propriedade.

Questão

46

A concepção positivista concebe a sociedade como
01) espaço, cujo poderes de usar, gozar e dispor de uma
coisa, a princípio, de modo absoluto, exclusivo e perpétuo.
02) um organismo composto por partes diferentes e
interdependentes.
03) a harmonia entre as partes, dentro da ordem natural do
mundo social, que tornaria possível a sociedade evoluir
crescentemente, isto é, atingir o seu progresso.
04) elemento constituinte da trama de relações
socioeconômicas no processo de produção capitalista.
05) o lugar para ordinariamente exercer seus direitos e
cumprir suas obrigações da vida civil.
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Questão

47

“A sociedade, articulada por meio de uma formação social
concreta e específica, seria produto do desenvolvimento
individual e da ação recíproca dos homens, tenham eles
consciência disso ou não. Entretanto, não poderiam eleger a
formação social em que se encontram, nem tampouco
arbitrar livremente sobre suas forças produtivas. A formação
social e as forças produtivas seriam o resultado,
respectivamente, das lutas sociais e da ação sobre a
natureza, conduzidos por parte dos homens que os
precederam. ”

Esse conceito de “sociedade” é uma construção
proporcionada
01) pelo positivismo, corrente com grande expressão no século
XIX.
02) pelos fatos sociais, os quais possuem três
características: coerção social, exterioridade e poder de
generalização.
03) pelo método dialético e compõe a concepção materialista
da história.
04) pela ação social, sendo essa um comportamento humano
no qual os indivíduos se relacionam de maneira subjetiva,
cujo sentido é determinado pelo comportamento alheio.
05) pelo instrumento “tipo ideal”, o qual cumpre duas funções
principais: primeiro a de selecionar explicitamente a
dimensão do objeto a ser analisado e, posteriormente,
apresentar essa dimensão de uma maneira pura, sem
suas sutilezas concretas.
Questão

48

A maioria das questões referentes ao meio ambiente na
Sociedade atual estão relacionadas com o risco e são
resultados da expansão da ciência e da tecnologia
(incertezas). Ulrich Beck foi o primeiro a introduzir a ideia
de “sociedade do risco”, entendendo que muitos dos riscos
enfrentados pelas pessoas são
01) limites entre o engajamento dos recursos naturais em
face da atividade econômica, assim, tornou-se necessário
encontrar meios de compatibilizar a conservação
ambiental e o crescimento socioeconômico.
02) rupturas a partir da Pós-modernidade que afastou
a sociedade industrial clássica e fez surgir algo diferente:
a sociedade (industrial) do risco.
03) riscos globais, não discriminatórios em termos de
nacionalidade, riqueza ou origem social.
04) situações de perigo social que afetam as camadas mais
ricas da sociedade, havendo uma tendência em prejudicar
mais os menos virtuosos.
05) crises da modernidade que estão relacionadas,
sobretudo, a uma mudança de costumes e a uma crise
na cultura, não no sentido de que essas reaparecem
novamente, mas, sim, de que seu status quo se altera.
Questão

49

A globalização é retratada, apenas, como um fenômeno
econômico (papel das corporações transnacionais, que
influenciam os processos de produção global e a distribuição
internacional do trabalho).

01) pela conservação de características gerais que se
reproduzem em todos os países nos quais é adotada,
apresenta particularidades nas diferentes localidades
onde se desenvolve.
02) pela entrega a terceiros de atividades que não constituam
“atividade fim” de um negócio, aumentando a qualidade
e, reduzindo custo operacional.
03) pelo processo no qual uma empresa deixa de executar
uma ou mais atividades realizadas por trabalhadores
diretamente contratados e as transfere para outra
empresa.
04) pelo forte equilíbrio entre várias nações em caso de crise
econômica em um país ou bloco econômico de grande
importância.
05) pela convergência de fatores políticos, sociais, culturais
e econômicos.
Questão

50

Em se tratando dos direitos coletivos e do reconhecimento
dos territórios Quilombolas, embora desde 1988 a
Constituição Federal do Brasil já conceituasse como
patrimônio cultural brasileiro os bens materiais e imateriais
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira,
foi no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que
foi reconhecido o direito dos remanescentes das
comunidades dos quilombos que estivessem ocupando suas
terras ter a propriedade definitiva da mesma, devendo o
Estado emitir-lhes títulos respectivos. Contudo, foi apenas
em 2003, através do Decreto Federal Nº 4.887 que foi
regulamentado o procedimento para identificação,
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das
terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos
quilombos, sendo o INCRA o órgão competente na esfera
federal, havendo competência comum aos respectivos órgãos
de terras estaduais e municipais.
A identificação dos limites das terras das comunidades é
feita a partir
01) da avaliação conjunta das indicações da própria
comunidade e de estudos técnicos e científicos, inclusive
relatórios antropológicos, contendo a caracterização
espacial, econômica, ambiental e sociocultural da terra
ocupada pela comunidade.
02) do direito que um cidadão adquire em relação a uma
localidade de um bem imóvel em decorrência do uso
deste por um determinado tempo.
03) de pré-requisitos fundamentais para a aquisição do direito,
sendo a posse, por um determinado tempo, do bem
móvel ou imóvel, ininterrupta e pacífica.
04) da caracterização da posse de maneira pacífica e sem
oposição do proprietário que depende de justo título e
de boa-fé.
05) de um grupo de cidadãos que se reunem e usam uma
velha regra de moradia, a que afirma ser a melhor tática
agrupar várias pessoas para alcançar o direito possível
com um estabelecimento ou localidade.

## # # # #

Ela também é definida
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