CADERNO DE QUESTÕES

Companhia de Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e do Parnaíba
Realização:

TARDE

Prova para o Cargo de:
Auxiliar Operacional em
Desenvolvimento Regional
Área de Formação:

F01 - Motorista
Leia atentamenteATENÇÃO
as informações abaixo:
1.

Aguarde a autorização do Fiscal de Sala para iniciar a leitura das questões
da prova.

2.

A prova terá duração de 4 horas; o candidato que terminar a prova só
poderá sair após decorrida 1 hora de seu início. O Caderno de Questões só
poderá ser levado pelo candidato após 3 horas do início da prova, de acordo
com o item 5.3. do Edital/Manual do Candidato.

3.

Este Caderno é composto de:
25 questões de Conhecimentos Específicos - de 01 a 25;
20 questões de Língua Portuguesa - de 26 a 45;
05 questões de Legislação da CODEVASF - de 46 a 50.

4

Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar qualquer esclarecimento
sobre a resolução das questões: esta tarefa é obrigação exclusiva do
candidato.

5.

Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida
também a utilização de equipamentos eletrônicos.

6.

Em cada questão só há uma opção correta de resposta, portanto evite
rasurar seu Cartão de Respostas, pois em hipótese alguma ele será
substituído.

7.

Não dobre, amasse ou escreva em seu Cartão de Respostas; apenas confira
seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assine no local
indicado. É obrigatória sua assinatura no Cartão de Respostas.

8.

O gabarito desta prova estará disponível nos locais de divulgação e no site
www.fundec.org.br, a partir de 29/04/03.

9.

Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato
deve seguir as orientações constantes do Manual do Candidato.

BOA SORTE
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Conhecimentos Específicos
01) Prestar socorro a uma vítima de acidente de
trânsito, podendo fazê-lo, é dever de todo cidadão. O
procedimento correto por ocasião de um acidente, em
que o acidentado não estiver respirando é:
A) massagem cardíaca externa;
B) respiração boca a boca;
C) verificação nas meninas dos olhos;
D) aquecimento do corpo;
E) levantamento da cabeça e pescoço.
02) Num acidente de trânsito em que a vítima apresenta
fratura no antebraço, a imobilização pode ser feita
com:
A) tiras de pano amarradas no pescoço;
B) material de borracha sintética;
C) material flexível;
D) tábua, papelão ou jornal;
E) gaze disponível no kit de primeiros socorros.
03) O procedimento correto para tratar as pequenas
queimaduras é:
A) lavar com água e evitar romper a(s) bolha(s);
B) aplicar pomada e colocar panos limpos;
C) furar a(s) bolha(s) e desinfetar com álcool;
D) cobrir com pano e aplicar álcool;
E) aplicar vaselina e furar a(s) bolha(s).
04) Para estancar uma hemorragia deve-se:
A) preparar uma tala;
B) cobrir o local com panos limpos;
C) abaixar a parte do corpo ferida;
D) lavar o local com água filtrada;
E) pressionar o local com pano grosso.
05) O condutor de um veículo, ao cometer uma infração
considerada crime de trânsito, pode ter agravamento
da penalidade nas circunstâncias abaixo, EXCETO:
A) com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação
de categoria diferente da do veículo;
B) sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de
Habilitação;
C) utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou
adulteradas;
D) sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente
destinada a pedestres;
E) prestando os primeiros socorros à vítima, no caso de
acidente de trânsito.
06) De acordo com o Artigo 302, parágrafo único do
CTB, “no homicídio culposo cometido na direção de
veículo automotor, a pena é aumentada de um terço à
metade, se o agente”:
A) praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;
B) praticá-lo à noite sob forte chuva;
C) no exercício da sua profissão ou atividade, estiver
conduzindo o veículo a 60km/h;
D) possuir Permissão para dirigir ou Carteira de
Habilitação;
E) prestar socorro à vítima do acidente.

07) A pena aplicada ao motorista que participar, na
direção do veículo automotor, em via pública, de
corrida, disputa ou competição automobilística não
autorizada pela autoridade competente, desde que
resulte dano potencial à incolumidade pública ou
privada é:
A) detenção, de seis meses a dois anos, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor;
B) detenção, de seis meses a um ano, ou multa;
C) detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova
imposição adicional ou idêntico prazo;
D) detenção, de seis meses a três anos, multa e
suspensão da permissão ou habilitação para dirigir
veículo automotor;
E) detenção, de 3 meses a 3 anos, e proibição de se obter
a permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor.
08) Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação
ou Permissão para Dirigir cassada, ou com suspensão
do direito de dirigir, constitui infração:
A) gravíssima; penalidade multa e recolhimento do
documento de habilitação;
B) gravíssima; penalidade multa ( cinco vezes ) e
apreensão do veículo;
C) gravíssima; penalidade multa e retenção do veículo até
o saneamento da irregularidade;
D) grave; penalidade multa e retenção do veículo até a
apresentação do documento de habilitação;
E) média; penalidade multa e remoção do veículo.
09) De acordo com o artigo 180 do CTB, “ter seu veículo
imobilizado na via por falta de combustível constitui
uma infração”:
A) média; penalidade
multa; medida administrativa
remoção do veículo;
B) leve; penalidade multa;
C) grave; penalidade
multa; medida administrativa
recolhimento do documento de habilitação;
D) gravíssima; penalidade multa e suspensão do direito
de dirigir; medida administrativa remoção do veículo;
E) leve; penalidade
multa; medida administrativa
recolhimento do documento de habilitação.
10) De acordo com o Artigo 184 do CTB, transitar com
veículo na faixa ou pista da esquerda regulamentada
como de circulação exclusiva para determinado tipo
de veículo constitui infração:
A) leve; penalidade multa;
B) gravíssima; penalidade multa, apreensão do veículo;
C) gravíssima; penalidade multa, suspensão do direito de
dirigir;
D) gravíssima; penalidade multa (cinco vezes);
E) grave; penalidade multa.
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11) Existe um significado para cada tipo de apito que
um agente policial emite, e que deve ser conhecido e
obedecido pelo condutor. Ao ouvir dois silvos breves o
motorista deve:
A) acender a lanterna;
B) apagar a lanterna;
C) parar;
D) seguir;
E) diminuir a marcha.
12) Os sinais de trânsito verticais de advertência são
colocados antes dos perigos das vias, alertando os
condutores e pedestres. Um sinal na forma Y significa:
A) via lateral à esquerda;
B) via lateral à direita;
C) confluência;
D) bifurcação;
E) declive acentuado.
13) A Habilitação (categoria B) para conduzir veículo
automotor e elétrico é apurada por meio de exames e o
condutor deve preencher os requisitos abaixo,
EXCETO:
A) possuir Carteira de Identidade ou equivalente;
B) ter 18 anos completos;
C) ter 21 anos completos;
D) ser penalmente imputável;
E) saber ler e escrever.
14) É fundamental para a segurança no trânsito que o
condutor conheça bem o veículo que dirige. Os itens
que interferem diretamente na segurança são:
A) faróis e lanternas, limpador de pára-brisa, buzina,
direção, freios, suspensão e pneus;
B) faróis e lanternas, limpador de pára-brisa, pintura,
direção, freios, suspensão e pneus;
C) carburador, limpador de pára-brisa, buzina, direção,
freios, suspensão e pneus;
D) faróis e lanternas, antena, buzina, direção, freios,
suspensão e pneus;
E) carburador, direção, freios, suspensão, pneus e mala
traseira.
15) Quando dirigir sob chuva for inevitável, o condutor
do veículo deve:
A) acender os faróis altos, aumentar a velocidade e
diminuir a distância dos demais veículos;
B) acender os faróis altos, diminuir a velocidade e a
distância dos demais veículos;
C) apagar os faróis, ligar o pisca alerta e diminuir a
velocidade;
D) apagar os faróis, piscar os faróis altos e aumentar a
distância entre os demais veículos;
E) acender lanternas ou faróis baixos, reduzir a
velocidade e aumentar a distância entre os demais
veículos.
16) Durante ou após as chuvas, a água que está sobre a
pista pode ocasionar um fenômeno no qual os pneus
perdem o contato com a pista. Os procedimentos
corretos neste caso são:
A) diminuir a velocidade e frear, pois as rodas travadas
permitem o contato dos pneus com a pista;
B) tirar o pé do acelerador, diminuir a velocidade até o
domínio do carro voltar;
C) manter os faróis baixos acesos e diminuir a velocidade;
D) aumentar a velocidade e trocar os pneus quando a
profundidade dos sulcos atingir 1,5mm;
E) estabelecer um padrão seguro de velocidade para a
situação, aumentando-a lentamente.

17) São efeitos do álcool no organismo:
A) melhora da coordenação motora, aumento da
concentração e visão distorcida;
B) visão distorcida, diminuição da coordenação motora e
raciocínio e reações rápidas;
C) baixa qualidade de julgamento, raciocínio e reações
rápidas e visão abrangente;
D) diminuição da coordenação motora, visão distorcida,
raciocínio e reações lentos;
E) falta de concentração, melhoria do raciocínio e
aumento do espírito crítico.
18) É responsabilidade do motorista evitar a colisão.
Para conduzir com segurança em relação ao carro da
frente, são considerados corretos os procedimentos
abaixo, EXCETO:
A) manter uma distância segura;
B) avaliar todos os fatores adversos como condições da
pista, visibilidade, etc.;
C) manter o veículo bem próximo ao veículo da frente;
D) estar atento;
E) estar preparado para paradas bruscas.
19) Um procedimento incorreto nas ultrapassagens é:
A) ultrapassar pela esquerda;
B) ultrapassar em locais com boa visibilidade;
C) sinalizar a ultrapassagem com dois breves toques na
buzina;
D) colar na traseira do veículo que está na frente;
E) avisar o veículo que irá ultrapassar com sinal de luz.
20) Um procedimento correto, em caso de
superaquecimento do motor do veículo, é:
A) parar imediatamente, desligar o motor e pedir ajuda
especializada;
B) parar o veículo e abrir a tampa do motor para refrigerar;
C) desligar o motor e colocar água no radiador;
D) abrir a tampa do radiador e colocar água para refrigerálo;
E) abrir a tampa do radiador e acionar o extintor de
incêndio.
21) Os veículos que são equipados com motores à
combustão são agentes poluidores do meio ambiente
porque:
A) emitem oxigênio para o ar que respiramos e o óleo
lubrificante é muito poluente;
B) consomem combustíveis geralmente derivados de
vegetais e emitem ruídos;
C) emitem ruídos e geralmente transportam grande
quantidade de pessoas;
D) consomem energia solar e provocam a extinção de
várias espécies vegetais;
E) consomem oxigênio do ar e emitem gases nocivos ao
meio ambiente resultante da queima.
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22) A opção INCORRETA relacionada aos cuidados
com o veículo para evitar danos ao meio ambiente é:
A) fazer as trocas de óleo lubrificante em postos
especializados que destinam os lubrificantes usados
para reciclagem;
B) manter o veículo em perfeitas condições de
funcionamento pois consomem menos combustível e
emitem menos poluentes;
C) deixar o motor do veículo sempre em funcionamento
mesmo que esteja estacionado, evitando assim que o
motor esfrie;
D) fazer as verificações de rotina nos pneus e suspensão
para poupar os pneus, procurando a loja especializada
na hora da troca;
E) manter o motor regulado pois consome menos
combustível.
23) O uso do freio motor é correto:
A) em dias de chuva;
B) em situação que apresente neblina;
C) em descidas muito íngremes ou serras;
D) durante engarrafamentos pesados;
E) quando ocorrer enchente.

24) De acordo com a Resolução nº 54, o prazo de
4(quatro) a 12(doze) meses para a suspensão do
direito de dirigir deve ser aplicado em razão de
infrações para as quais:
A) sejam previstas multas agravadas com fator
multiplicador de cinco vezes;
B) não sejam previstas multas agravadas;
C) sejam previstas multas agravadas com fator
multiplicador de três vezes;
D) sejam previstas multas agravadas com fator
multiplicador de duas vezes;
E) sejam previstas multas agravadas com fator
multiplicador de quatro vezes;
25) A velocidade máxima nas vias é informada pela
sinalização. Nas vias urbanas de trânsito rápido a
velocidade máxima, mesmo não havendo placa de
sinalização, é de:
A) 60km/h;
B) 70km/h;
C) 80km/h;
D) 90km/h;
E) 110km/h.
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Língua Portuguesa
Leia o texto abaixo e responda às questões de 26 a 35.
Texto 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Hoje, o Brasil irriga apenas 6% de sua área plantada. O
mundo inteiro irriga quase 40%. O dia em que o Brasil
irrigar esses 50 milhões de hectares plantados que temos
hoje, produziremos 200 milhões de toneladas. Vi um
exemplo disso em Petrolina, no interior de Pernambuco.
Em 1952 estive naquela região. Queríamos fazer uma
indústria de cobre, o que acabou não sendo possível.
Aquilo era um deserto. Hoje, Petrolina é um jardim. A região
era tão pobre que eu tinha de tomar banho de meias, na
pensão em que fiquei hospedado - tamanha a sujeira. O
chuveiro era uma lata de banha furada com pregos. Para
rodar a Bahia e o Ceará, tive de alugar um Chevrolet velho.
O motorista andava comigo, levando uma espingarda.
Cada vez que aparecia uma seriema, ele atirava e tentava
matá-la para comer. Eu rezava para que ele não acertasse.
Não acertou nenhuma. Acho que meu santo era muito
forte. Passei 15 dias comendo pinha. Isso era o Brasil. Não
é mais. Sou um desses otimistas. Acho que no Brasil não
cabe pessimismo. Os pessimistas deveriam comprar uma
passagem, ir embora e nunca mais voltar.
(Trecho de um depoimento do empresário Antônio Ermírio
de Moraes a Cláudio Vassalo. Revista Exame, 15 / 05 / 02,
p. 58.)
26) Conforme o texto, o Brasil irriga:
A) mais áreas plantadas que o resto do mundo;
B) menos áreas plantadas que o resto do mundo;
C) tantas áreas plantadas como o resto do mundo;
D) poucas, mas suficientes, áreas plantadas;
E) áreas plantadas em demasia.
27) Irrigando 50 milhões de hectares de áreas
plantadas, o Brasil:
A) acabará com a pobreza nas grandes cidades;
B) ficará mais rico que o resto do mundo;
C) aumentará de muito sua produção agrícola;
D) manterá a produção agrícola nos níveis atuais;
E) virará um deserto, como Petrolina.
28) Para mostrar como era o Brasil, o autor:
A) faz uma comparação absurda;
B) inventa uma história sem sentido;
C) recorre a uma grande mentira;
D) relata uma experiência pessoal;
E) conta uma anedota de nordestino.
29) Petrolina, no interior de Pernambuco, é hoje um
grande jardim porque:
A) teve suas terras irrigadas;
B) elegeu um prefeito honesto;
C) o povo da região é trabalhador;
D) sua gente não aprendeu a atirar;
E) produz 200 milhões de toneladas.
30) O otimismo patriótico do autor se deve:
A) à força de seu santo;
B) à grandeza territorial do Brasil;
C) ao percentual de nossa área plantada;
D) à política agrária de Pernambuco;
E) a exemplos como o de Petrolina.

31) A frase em que o autor expressa um ponto de vista
pessoal é:
A) “Em 1952 estive naquela região” (linha 6).
B) “O chuveiro era uma lata de banha furada com pregos”
(linhas 10-11).
C) “O motorista andava comigo, levando uma
espingarda” (linha 13).
D) “Passei 15 dias comendo pinha” (linha 17).
E) “Acho que no Brasil não cabe pessimismo” (linhas 1819).
32) Na passagem “A região era tão pobre que eu tinha
de tomar banho de meias” (linhas 8-9), o trecho em
destaque dá uma idéia de:
A) modo;
B) conseqüência;
C) causa;
D) comparação;
E) proporção.
33) Em cada um dos itens abaixo foram reunidas duas
frases do texto numa frase única, com o auxílio de um
conectivo. O item em que o conectivo está mal
empregado é:
A) Hoje, o Brasil irriga apenas 6% de sua área plantada,
enquanto o mundo inteiro irriga quase 40%.
B) Vi um exemplo disso em Petrolina, no interior de
Pernambuco, quando, em 1952, estive naquela
região.
C) Queríamos fazer uma indústria de cobre, o que acabou
não sendo possível, pois aquilo era um deserto.
D) Não acertou nenhuma, onde acho que meu santo era
muito forte.
E) Isso era o Brasil, porém não é mais.
34) O tempo verbal empregado em “Vi um exemplo
disso em Petrolina” (linhas 4-5) é o mesmo que se lê
em:
A) Vemos um exemplo disso em Petrolina.
B) Vimos um exemplo disso em Petrolina.
C) Víamos um exemplo disso em Petrolina.
D) Veríamos um exemplo disso em Petrolina.
E) Tínhamos visto um exemplo disso em Petrolina.
35) Em “tive de alugar um Chevrolet velho” (linha 10), é
possível substituir um Chevrolet velho pelo pronome
lo: “tive de alugá-lo”. Podemos fazer o mesmo com:
A) Tenho de amar a Deus.
B) Tenho de escrever a meu advogado.
C) Tenho de pedir a meu pai.
D) Tenho de requisitar à Direção.
E) Tenho de aderir a um Partido.
Leia o texto abaixo e responda às questões de 36 a 45.
Texto 2
Vivemos numa sociedade em que todos têm direitos e
deveres. A cada direito corresponde uma obrigação social.
Todos os homens e mulheres, independentemente de sua
opção sexual, têm direitos e deveres consigo próprios e
com os outros. Todas as pessoas são iguais perante a lei,
assim como homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, conforme o art. 5o, I, da Constituição Federal.
Isso quer dizer que não é mais o homem que manda na
casa, e sim o casal (homem e mulher), pois os dois gozam
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dos mesmos direitos e obrigações.
O seu direito termina onde começa o de seu
semelhante, transformando-se em dever. São tais deveres
sociais que contribuem para o progresso social e para a
estabilidade dos direitos dos demais cidadãos. Se todos
respeitassem seus direitos e deveres, a vida seria bem
melhor. Assim, para organizar, controlar e regular a vida em
comunidade é que os governos foram criados, de modo
que são eleitos pelo povo para governar. Esse processo
democrático impõe aos cidadãos o dever de respeitar a
legitimidade dessas escolhas feitas pelo próprio povo.
Todo brasileiro deve ser um fiscal permanente das
coisas da política, do Estado e da sua comunidade. Os
povos que alcançaram um bom padrão de vida devem isso
à participação dos cidadãos nos destinos do país mediante
muito trabalho, estudo e pesquisa. Nada se consegue de
graça. Para isso uma dose de esforço nos é exigida, de
modo que devemos ser diligentes na busca dos nossos
direitos. Com a soma desse conjunto de atos é que
poderemos construir um país mais justo e melhor. Isso
depende de cada um e de toda a sociedade.
De nada adianta ficar de braços cruzados esperando
que o governo resolva milagrosamente levar a você os
serviços de água, esgoto, segurança, escola, saúde e
alimentação. Há pessoas que acham que tudo está errado
e que não há solução para isto. Outros ficam com medo,
calam-se e continuam sofrendo injustiças. Tais atitudes
nada ajudam, pelo contrário, contribuem para manter as
coisas como estão, sem que nada melhore. É preciso
acreditar e colaborar com a justiça e a sociedade.
(BUZANELLO, J. C. & CASTRO JR., O. A. Cartilha de
direitos do cidadão. Faculdade de Direito Evandro Lins e
Silva, s.d., p. 6-7.)
36) De acordo com a Constituição Federal, segundo o
texto:
A) os ricos têm mais direitos que os pobres;
B) os homossexuais devem ser discriminados;
C) a lei concede a todos os mesmos direitos e deveres;
D) o povo tem mais obrigações sociais do que direitos;
E) todos nós temos mesmo é que trabalhar.
37) De acordo com o texto, o homem não manda mais
do que a mulher na casa porque:
A) as mulheres tomaram conta do mundo;
B) a maioria dos homens virou gay;
C) a Constituição nivela homens e mulheres;
D) a mulher é que é o verdadeiro sexo forte;
E) o desemprego no país atinge mais os homens.
38) O texto diz que "devemos ser diligentes na busca
dos nossos direitos" (linhas 27-28). Isto quer dizer que:
A) precisamos contar com a ajuda do Governo;
B) temos de correr atrás do que é nosso por lei;
C) a única solução é acabar com os privilégios dos ricos;
D) o patrão sempre quer passar a perna em nós;
E) nosso direito termina onde começa o alheio.
39) Segundo o texto, o bom padrão de vida de muitos
povos que conhecemos é fruto:
A) da participação de todos os cidadãos nos destinos do
país;
B) da ausência de corrupção no governo;
C) da uma atuação social exclusiva do poder público;
D) de uma boa educação pública e gratuita para todos;
E) de governos eleitos livremente pelo povo.

40) “Há pessoas que acham que está tudo errado e que
não há solução para isto” (linhas 34-35). De acordo
com o texto, esta é uma atitude:
A) necessária;
B) positiva;
C) conveniente;
D) realista;
E) equivocada.
41) No período "Para isso uma dose de esforço nos é
exigida, de modo que devemos ser diligentes na busca
dos nossos direitos" (linhas 26-28), haverá alteração
de sentido se for substituída a conjunção de modo que
pela conjunção:
A) visto que;
B) de sorte que;
C) assim;
D) portanto;
E) por conseguinte.
42) Os pares de frases em cada item abaixo têm o
mesmo sentido, ainda que na segunda frase de cada
par tenha sido feita uma mudança na ordem dos
termos. Apenas em um dos itens o sentido da segunda
frase está alterado. Esta alteração ocorre em:
A) A cada direito corresponde uma obrigação. /
Corresponde a cada direito uma obrigação.
B) Todas as pessoas são iguais perante a lei. / Perante a
lei todas as pessoas são iguais.
C) Não é mais o homem que manda na casa. / Não é o
homem mais que manda na casa.
D) Isso depende de cada um e de toda a sociedade. / Isso
depende de toda a sociedade e de cada um.
E) Há pessoas que acham que está tudo errado. / Há
pessoas que acham tudo que está errado.
43) Dos pares de palavras abaixo, o único em que
ambos os nomes fazem o plural como "cidadão /
cidadãos" é:
A) cão, questão;
B) grão, capitão;
C) mão, alemão;
D) cristão, irmão;
E) anão, opinião.
44) Está INCORRETO o emprego da vírgula na frase:
A) Você, por exemplo, está convocado para o esforço
cívico.
B) O cidadão tem não só o direito de eleger os seus
governantes, mas também de filiar-se a um partido
político e candidatar-se.
C) Direitos, deveres e obrigações são inerentes a todos.
D) Os cidadãos e seus governantes, são responsáveis
pelos destinos do país.
E) Um governante honesto, que faça obras e cuide do
serviço público, sempre é reconhecido pelo povo.
45) A frase correta quanto ao emprego do acento da
crase é:
A) Há pessoas dispostas à lutar por seus direitos.
B) A lei concede à mulheres e homens direitos iguais.
C) O respeito à lei pode tornar a vida melhor.
D) O governo não pode dar tudo à você.
E) Você deve estar à par da vida política do país.
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Legislação da Codevasf
46) Relativamente às atividades de CODEVASF, à vista
de suas finalidades previstas em lei, NÃO cabe à
Companhia:
A) coordenar obras de captação de água;
B) contratar obras de infra-estrutura, principalmente de
saneamento básico e eletrificação;
C) contratar obras de infra-estrutura para irrigação;
D) coordenar ou contratar obras de construção de canais
primários e secundários;
E) promover a implantação de distritos agroindustriais e
agropecuários.
47) Leia com atenção as assertivas abaixo, relativas às
normas que regem a CODEVASF.
I - Sendo criada por lei, a CODEVASF, como agente
público, detém poder de administração e
fiscalização do uso racional dos recursos hídricos
e do solo.
II - A CODEVASF, tendo natureza jurídica de empresa
privada, só pode funcionar como agente público
por meio de delegação dos órgãos públicos
competentes para administrar e fiscalizar o uso de
recursos da água e do solo.
III - Os projetos elaborados pela CODEVASF, voltados
especificamente para irrigação nas áreas de sua
atuação, têm prevalência sobre programas
elaborados por qualquer órgão de
desenvolvimento regional.
IV - Nas áreas coincidentes, a CODEVASF deve atuar
coordenadamente com órgãos de
desenvolvimento regional.
V - A CODEVASF é administrada por um Presidente,
nomeado pelo Presidente da República, e por três
Diretores, eleitos pelo Conselho de Administração.

V - A Diretoria Executiva é composta por um
Presidente, nomeado pelo Presidente da
República, e por três Diretores, indicados pelo
Ministro da Integração Nacional e eleitos pelo
Conselho de Administração.
As assertivas verdadeiras, tendo em vista as
disposições da lei que criou a CODEVASF, estão
contempladas nos itens:
A) III e IV;
B) II e IV;
C) I e V;
D) I e IV;
E) I e II.
49) A CODEVASF é:
A) empresa de economia mista;
B) autarquia especial;
C) empresa pública;
D) agência pública;
E) empresa controlada indiretamente pela União.
50) A CODEFASF foi criada para atuar originalmente:
A) no Vale do Rio São Francisco e nos Estados de
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Ceará e Bahia;
B) no Vale do Rio São Francisco e nos Estados de
Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Piauí;
C) no Vale do Rio São Francisco e no Estados da Bahia,
Minas Gerais, Sergipe, Alagoas e Pernambuco;
D) no Vale do Rio São Francisco e nos Estados da Bahia,
Minas Gerais, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Goiás e
no Distrito Federal;
E) nos Vales dos Rios São Francisco e Parnaíba, e nos
Estados da Bahia, Minas Gerais, Sergipe,
Pernambuco, Alagoas, Piauí e Ceará.

As afirmativas verdadeiras em relação à CODEVASF, à
vista das normas que a regem, estão contempladas
nos itens:
A) I e II;
B) III e IV;
C) II e V;
D) I e V;
E) II e IV.
48) Leia com atenção as assertivas abaixo, relativas à
lei que criou a CODEVASF.
I - O Conselho de Administração da CODEVASF é
composto por representantes de seis diferentes
ministérios.
II - O Conselho de Administração da CODEVASF é
composto pelo Presidente da CODEVASF, que o
preside, e por representantes dos Ministérios da
Agricultura, das Minas e Energia, da Integração
Nacional, do Planejamento, Orçamento e Gestão e
dos Transportes.
III - O Conselho de Administração da CODEVASF é
composto por um representante do Ministério de
Integração Nacional, que o preside, pelo
Presidente da CODEVASF e por representante dos
Ministérios da Agricultura, das Minas e Energia, do
Planejamento, Orçamento e Gestão, totalizando
seis membros.
IV - A Diretoria Executiva é composta por um
Presidente e por três Diretores nomeados pelo
Presidente da República.
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