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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

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)
02)
03)
04)
05)

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

04) embora.
05) conquanto.

8

A alternativa cujo texto explicita um sujeito paciente é a
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).
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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.
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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.

Questões 14 e 15

Disponível em: <http://engenhariacivile meioambiente.
blogspot.com.br/2010/05/charge-acima-mostra-queengenharia.html>. Acesso em: 5 jan. 2013.

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
Direito - 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

Sobre a Lei Complementar nº 101/2000, é correto afirmar:
01) A Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe sobre a de
Responsabilidade Funcional do Gestor Público.
02) Em nenhuma hipótese, serão apresentadas justificativas
para a limitação de empenho ou a frustração de receitas.
03) O balanço orçamentário apenas especificará as
despesas por grupo de natureza, sem discriminar a
dotação para o exercício, nem a despesa liquidada ou o
saldo.
04) Acompanharão o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária demonstrativos relativos a Restos a Pagar,
de forma genérica e conglobante, os valores inscritos e
o montante a pagar.
05) O Art. 52 e o Art. 53 preveem a obrigatoriedade do Relatório
Resumido da Execução Orçamentária, que será publicado
até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e
que deverá ser composto, também, por um balanço
orçamentário.
Questão

27

Sobre licitação, marque V ou F, conforme sejam verdadeiras
ou falsas as afirmações.
( ) É indispensável a licitação para obras e serviços de
engenharia de valor até R$15000,00 (quinze mil reais )
desde que não se refiram a parcelas de uma mesma
obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma
natureza e no mesmo local que possam ser realizadas
conjunta e concomitantemente.
( ) Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital
de licitação por irregularidade na aplicação da Lei,
devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes
da data fixada para a abertura dos envelopes de
habilitação, devendo a Administração julgar e responder
à impugnação em até 3 (três) dias úteis.
( ) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação
o autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou
jurídica.

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

04) F, F, V.
05) F, V, V.

28

Acerca das normas constitucionais vigentes, é correto
afirmar:
01) As normas jurídicas devem ser editadas em
conformidade com a Carta Política vigente, pois um ato
normativo anterior à Constituição em vigor, que com ela
seja materialmente compatível, mas que não se reveste
de forma legislativa prevista nessa mesma Constituição,
será automaticamente revogado.
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02) Com a promulgação da Constituição Federal em 1988,
ela passou a regular, imediatamente, as prestações
futuras de contratos já celebrados antes de 1988.
03) Uma medida provisória só será eficaz quando for
convertida em lei, o que deverá ocorrer até trinta dias após
a sua edição.
04) Do ponto de vista formal, todas as normas constitucionais
da CF/88, caracterizam-se por cuidar apenas de temas
como a organização do Estado e os direitos fundamentais.
05) A CF/88 prevê expressamente os próprios mecanismos
de modificação, por meio de Emendas Constitucionais,
sendo classificada, por esse motivo, como uma
constituição flexível.
Questão

29

A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito.
Acerca dos seus Princípios Constitucionais Fundamentais,
é correto afirmar:
01) Constituem os objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil apenas a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária, e a garantia do
desenvolvimento nacional.
02) A República Federativa do Brasil rege-se nas suas
relações internacionais, dentre outros, pelos princípios da
independência nacional, intolerância sobre a prevalência
dos direitos humanos e unideterminação dos povos.
03) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação, é um princípio do Estado Democrático
de Direito que ainda não está previsto expressamente na
CF/88.
04) O Brasil buscará a integração política, social, cultural e
econômica dos povos da América Latina, visando à
formação de uma comunidade latino-americana de
nações.
05) São Poderes da União, interdependentes entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Questão

30

A alternativa que contém a afirmativa que melhor traduz o
princípio do acesso à Justiça é:
01) A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça a direito.
02) Todos são iguais perante a lei.
03) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei.
04) É assegurado a todos o acesso à informação e
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao
exercício profissional.
05) A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada.
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Questão

31

É correto afirmar que, quando, no exercício de sua
capacidade de auto-organização, o estado-membro edita sua
constituição ou o município a sua Lei orgânica, ele age com
fundamento no denominado poder constituinte
01)
02)
03)
04)
05)

originário reformador.
derivado decorrente.
derivado histórico.
originário histórico.
derivado reformador.

Questão

32

Sobre a ordem econômica e financeira, marque V ou F,
conforme sejam verdadeiras ou falsas as afirmativas:
( ) De acordo com a CF, constitui monopólio da União a
pesquisa, a comercialização e a lavra das jazidas de
petróleo, gás natural e outros fluidos, além da refinação
do petróleo nacional.
( ) No Brasil, o regime constitucional permite, tão somente,
a responsabilização da pessoa jurídica pelos atos
praticados contra a ordem econômica e financeira e contra
a economia popular.
( ) O Estado pode interferir na ordem econômica de modo
direto, quando ele próprio atua na economia, seja em
regime de monopólio, seja em regime de participação
com empresas do setor privado, ou de modo indireto,
cuidando para que se observe o princípio da livre
concorrência e para que se evitem abusos do poder
econômico.

Questão

34

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, os Órgãos Públicos
“nada mais significam que círculos de atribuições, os feixes
individuais de poderes funcionais repartidos no interior da
personalidade estatal e expressados através dos agentes
neles providos”.
Diante dessa afirmativa e do entendimento sobre a
Administração Pública, é correto concluir que Órgãos
Públicos da administração direta, que atuam com base na
desconcentração,
01) são elementos sem personalidade jurídica, incumbido da
realização das atividades da entidade a que pertence,
através de seus agentes.
02) não são obrigados a obedecer aos princípios
constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade e da eficiência.
03) são dotados de personalidade jurídicas próprias, sendo
classificados como pessoa jurídica de direito privado
diferenciado.
04) são entidades descentralizadas, pessoas jurídicas de
direito privado diferenciado que mantêm vínculo com o
Poder Público.
05) são conhecidos como entidades paraestatais, que
realizam atividades não essenciais através de pessoas
jurídicas de direito privado, por delegação.
Questão

35

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é

A expressão que denomina, corretamente, a investidura do
servidor em cargo de atribuições e responsabilidades,
compatíveis com a limitação, que tenha sofrido em sua
capacidade, física ou mental, verificada em inspeção
médica, é

01)
02)
03)
04)
05)

01)
02)
03)
04)
05)

V, V, F
V, F, V
F, F, V
F, F, F
V, V, V

Questão

33

Configura-se uma hipótese que decorre do princípio da
continuidade do serviço público:
01) A Administração Pública poder revisar seus próprios atos,
consubstanciando um meio adicional de controle da sua
atuação e, no que toca ao controle de legalidade,
representando potencial redução do congestionamento do
Poder Judiciário.
02) A impossibilidade de o particular prestador de serviço
público, por delegação, interromper sua prestação.
03) A exigência, por parte da Administração Pública de
concurso público, para ingresso, nos cargos públicos.
04) A Implantação de programa voltado para a transparência
da gestão, que possui como principal ação a divulgação
da remuneração bruta mensal, com o respectivo nome de
cada servidor da municipalidade em sítio eletrônico da
internet.
05) A responsabilização da pessoa jurídica pelos atos
praticados contra a ordem econômica e financeira e contra
a economia popular.
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nomeação.
promoção.
readaptação.
reintegração.
recondução.

Questão

36

Acerca do poder de polícia, é correto afirmar:
01) O poder de polícia, em seu conceito moderno, é a atividade
do estado que consiste em limitar o exercício dos direitos
individuais em benefício do interesse particular da
administração.
02) Considerado como poder vinculado da administração
pública, não é limitado pelas normas legais que regem
a atuação da própria administração, isto porque o fim do
estado é o interesse público, sem ofensa aos direitos
individuais legalmente garantidos.
03) Em um estado de direito, o poder de polícia se limita à
vontade do príncipe, à vontade do estado, através de seus
agentes, por não se vincular às leis.
04) O poder de polícia dispõe que o executivo deverá distribuir
e escalonar as funções de seus órgãos, a fim de ordenar
e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a
relação de subordinação entre os servidores do seu
quadro de pessoal.
05) Através do poder de polícia, a administração limita o
exercício dos direitos individuais e coletivos com o objetivo
de assegurar a ordem pública, estabelecendo um nível
aceitável de convivência social.
Conhecimentos Específicos - Direito
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Questão

37

No que tange à aquisição de bens para o patrimônio público, relacione a Coluna II de acordo com a Coluna I.
( 1 ) Contratos
( 2 ) Desapropriação
( 3 ) Adjudicação
( 4 ) Reversão

( ) Transferência da propriedade de terceiros para o Poder
Público, por motivo de utilidade pública ou de interesse social,
mediante o pagamento de indenização. Nos termos do art. 35
do Decreto-Lei 3.365/1.941, o antigo dono somente pode
pleitear perdas e danos.
( ) Ao término do contrato de concessão de serviços públicos, os
bens do concessionário utilizados na execução serviço podem
ser transferidos ao patrimônio público, na categoria de bens
de uso especial
( ) Regidos pelo direito privado e submetidos às exigências da
Lei de Licitações (ex.: prévia dotação orçamentária).
( ) Aquisição de bem penhorado em processo judicial,
semelhante à arrematação, distingue-se pelo fato de o Poder
Público ser o credor do bem penhorado.

A alternativa que contém, na Coluna II, a associação correta, de cima para baixo, é a
01) 3, 4, 2, 1
02) 2, 3, 4, 1
03) 1, 2, 3, 4
04) 2, 4, 1, 3
05) 4, 3, 1, 2
Questão

38

Conforme preceitua o Código Civil Brasileiro de 2002, “Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil”. A
personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, sendo garantidos por lei, desde a concepção, os direitos
do nascituro.
São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil
01) os maiores de dezesseis anos.
02) os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido.
03) os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.
04) os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo.
05) o menor com dezesseis anos completos que tenha economia própria, em função de estabelecimento civil ou comercial,
ou pela existência de relação de emprego.
Questão

39

Segundo o art.189 do Código Civil, de 2002, o direito material violado dá origem à pretensão, deduzida em juízo por meio
da ação.
Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição durante determinado lapso de tempo.
Em uma concepção moderna, a prescrição extingue a pretensão, ou seja, o direito de o credor exigir judicialmente ao
devedor o cumprimento de uma obrigação. Vale ressaltar que a obrigação prescrita se constitui em obrigação natural, podendo
ser satisfeita de forma espontânea.
Em relação à prescrição, pode-se afirmar
01) os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo das partes.
02)

ainda que a ação se origine de fato que deva ser apurado no juízo criminal, correrá a prescrição antes da respectiva sentença
definitiva.

03) a prescrição ocorre em cinco anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.
04) a prescrição iniciada contra uma pessoa só continua a correr contra o seu antecessor.
05) não corre a prescrição entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal.
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Questão

40

O contrato de compra e venda é um Negócio Jurídico bilateral
pelo qual uma das partes se obriga a transferir a propriedade
de uma coisa móvel ou imóvel a outra, mediante o
pagamento de uma quantia em dinheiro.
São características do contrato de compra e venda, exceto:
01) sinalagmático.
02) comutativo ou aleatório.
03) translativo de propriedade.
04) de execução provisória.
05) de execução instantânea ou diferida.
Questão

41

Em relação às obrigações alternativas, pode-se afirmar:
01) Pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma
prestação e parte em outra.
02) Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao credor, se
outra coisa não se estipulou.
03) Se, por culpa do devedor, não se puder cumprir nenhuma
das prestações, não competindo ao credor a escolha,
ficará aquele obrigado a pagar o valor da que, por último,
se impossibilitou, mais as perdas e danos que o caso
determinar .
04) Mesmo quando a escolha couber ao credor e uma das
prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o
credor não terá direito de exigir a prestação subsistente
ou o valor da outra, com perdas e danos.
05) Se todas as prestações se tornarem impossíveis, ainda
que por culpa do devedor, extinguir-se-á a obrigação.
Questão

42

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078/90, estabelece
normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem
pública e interesse social.
De acordo com os preceitos nele dispostos, é correto
afirmar:
01) Os produtos e serviços colocados no mercado de
consumo não acarretarão riscos à saúde ou à segurança
dos consumidores, e isso inclui os considerados normais
e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição,
desobrigando, entretanto, o fornecedor a dar as
informações necessárias e adequadas a seu respeito.
02) São direitos básicos do consumidor, dentre outros, a
proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e
serviços considerados perigosos ou nocivos.
03) O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou
estrangeiro, e o importador respondem, mediante
comprovação da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos
decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem,
fórmulas,
manipulação,
apresentação
ou
acondicionamento de seus produtos, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
utilização e riscos.
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04) A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade,
por inadequação dos produtos e serviços, o exime de
responsabilidade, salvo quando provada a má fé
contratual.
05) O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil
constatação caduca em trinta dias, tratando-se de
fornecimento de serviço e de produtos não duráveis e
sessenta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e
de produtos duráveis.
Questão

43

Acerca da responsabilidade dos sócios
administradores nas sociedades, pode-se afirmar:

e/ou

01) A responsabilidade dos sócios é direta quando se trata
das obrigações contraídas pela sociedade.
02) Na sociedade limitada, a responsabilidade dos sócios é
limitada apenas à sua participação na formação do capital
social.
03) Nas sociedades anônimas, a responsabilidade dos
sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão
das ações subscritas ou adquiridas.
04) De acordo com a Lei 6.024/74, os administradores de
instituições financeiras respondem subsidiariamente
pelas obrigações por elas assumidas durante sua
gestão, independentemente de prescrição.
05) Nas sociedades por quotas de responsabilidade limitada,
os sócios gerentes ou que derem o nome à firma
respondem pessoalmente pelas obrigações contraídas
em nome da sociedade, mas não respondem para com
esta, nem para com terceiros, pelo excesso de mandato
e pelos atos praticados com violação do contrato ou da
lei.
Questão

44

Conforme preceitua o Código Civil Brasileiro, de 2002, em
caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, o juiz
poderá decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério
Público, quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações
sejam estendidos aos bens particulares dos administradores
ou sócios da pessoa jurídica.
Diante do exposto, percebe-se que a
01) função da teoria da desconsideração da personalidade
jurídica é coibir o mau uso da pessoa jurídica.
02) desconsideração da personalidade jurídica tem por
finalidade apenas a invalidação do ato constitutivo da
sociedade.
03) característica fundamental da teoria da desconsideração
da personalidade jurídica é determinar a dissolução da
sociedade.
04) desconsideração da personalidade jurídica é a
responsabilidade exclusiva do administrador pelos atos
praticados com excesso de poderes.
05) função da teoria da desconsideração da personalidade
jurídica é coibir o mau uso da pessoa física, que se
confunde com o administrador da pessoa jurídica.
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Questão

45

Questão

47

Acerca dos direitos que envolvem a Propriedade Industrial,
marcas, patentes e sua proteção, pode-se afirmar:

Sobre os Princípios Fundamentais do Direito do Trabalho,
pode-se afirmar:

01) Poderão ser objetos de concessão de patentes a

01) O Princípio da Condição mais benéfica garante que

invenção, o modelo de utilidade, e a marca.

nenhum direito dado ao empregado pode ser retirado.

02) A patente de invenção vigorará pelo prazo de 15 (quinze)

02) A aplicação da norma mais benéfica preceitua que os

anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 20 (vinte) anos,

direitos previstos em normas regulares empresariais não

contados da data de depósito.

podem ser retirados daqueles empregados que estavam

03) Ao titular da patente é assegurado o direito de obter

na empresa ao tempo do regulamento.

indenização pela exploração indevida de seu objeto,

03) Pelo Princípio da Continuidade da Relação de Emprego,

exceto em relação à exploração ocorrida entre a data da

entende-se que prevalecerá a estrutura mais adequada,

publicação do pedido e a da concessão da patente.

o ambiente de trabalho mais saudável e o melhor sistema

04) A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro,

de vantagens oferecido ao empregado.

sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à

04) O Princípio da Primazia da Realidade preceitua que, na

venda, vender ou importar com estes propósitos o produto

análise das questões relativas às relações de trabalho,

objeto de patente e o processo ou produto obtido

entre os documentos sobre a relação de emprego e o

diretamente por processo patenteado.

modo efetivo como os fatos ocorreram, deve-se observar

05) O empregador, titular da patente, concederá ao
empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento,

a realidade dos fatos em detrimento dos aspectos formais
que, eventualmente, os atestem.

participação nos ganhos econômicos resultantes da

05) O Princípio da Irredutibilidade Salarial assegura a

exploração da patente, incorporando, a qualquer título, ao

impossibilidade de redução de salário, independentemente

salário do empregado.

de convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Questão

46

Sobre as normas previstas na Consolidação das Leis do
Trabalho, pode-se afirmar, exceto:
01) Considera-se, como de serviço efetivo, o período em que
o empregado esteja à disposição do empregador,
aguardando ou executando ordens, salvo disposição
especial expressamente consignada.
02) É lícito ao empregador efetuar anotações, ainda que
desabonadoras à conduta do empregado, em sua Carteira
de Trabalho e Previdência Social.
03) Não se distingue entre o trabalho realizado no
estabelecimento do empregador, o executado no domicílio
do empregado e o realizado a distância, desde que
estejam caracterizados os pressupostos da relação de
emprego.
04) O direito de ação quanto a créditos resultantes das
relações de trabalho prescreve em cinco anos para o
trabalhador urbano, até o limite de dois anos, após a
extinção do contrato.
05) A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória

Questão

48

Acerca da definição de empregado e empregador, marque
com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) Considera-se empregador a empresa, individual ou
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal
de serviço.
( ) Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos
da relação de emprego, os profissionais liberais, as
instituições de beneficência, as associações recreativas
ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem
trabalhadores como empregados.
( ) Considera-se empregado toda pessoa física que prestar
serviços de natureza eventual a empregador, sem a
dependência deste e mediante salário.
( ) Considera-se empregado doméstico, aquele que presta
serviços de natureza não econômica à pessoa ou à
família, no âmbito residencial destas.
( ) Considera-se trabalhador rural, aquele que, exercendo
funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária,
não seja empregado em atividades que, pelos métodos
de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade
de suas operações, se classifiquem como industriais ou
comerciais

para o exercício de qualquer emprego, inclusive de

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é

natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para

01) V V V V V

04) V V F V V

o exercício por conta própria de atividade profissional

02) V V V V F

05) F F V V F

remunerada.

03) V V F F F
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Questão

49

Sobre as normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, pode-se afirmar:
01) A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 12 (doze) horas diárias,
desde que não seja fixado expressamente outro limite.
02) Como regra geral, a idade mínima para o trabalho no Brasil é de dezoito anos, salvo na condição de aprendiz, que é a
partir dos quatorze anos.
03) A existência de relação de emprego pressupõe que haja subordinação, eventualidade, onerosidade e pessoalidade na
prestação do serviço.
04) A todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, ainda que em diferentes cidades, corresponderá igual salário,
sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade.
05) A todo empregado deve ser assegurado um descanso semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, o qual, salvo
motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte.
Questão

50

Sobre os direitos trabalhistas e sobre as relações coletivas de trabalho, é correto afirmar:
01) Ao trabalhador avulso são garantidos os direitos dos trabalhadores com vínculo empregatício permanente.
02) Ao trabalhador eventual são garantidos os direitos dos trabalhadores com vínculo empregatício permanente.
03) O acordo coletivo é aquele celebrado entre sindicatos das respectivas categorias profissionais e dos empregadores.
04) A convenção coletiva é o acordo celebrado entre o sindicato da categoria profissional e, do outro lado, uma ou mais empresas
da categoria econômica.
05) Considera-se legítimo o exercício de greve, com a suspensão coletiva temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação
de serviços, quando o empregador for avisado com antecedência de 48 horas, nas atividades essenciais e 24 horas, nas
demais atividades.

# # # # # #
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