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INSTRUÇÕES
 Verifique atentamente se este caderno de questões corresponde ao cargo a que você concorre e se ele contém
60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta para cada uma,
correspondentes à prova objetiva, e o tema com as orientações para elaboração do texto, correspondente à prova
discursiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência quanto ao
cargo a que você concorre, solicite ao chefe de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas
reclamações posteriores nesse sentido.
 No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você estão
corretas. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme
instruções na folha de respostas.
 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva e a prova discursiva.
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova, à identificação – que será
feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da folha de respostas e da folha de texto definitivo.
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta
ou azul, fabricada com material transparente.
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas, nem o uso de lápis, lapiseira/grafite
e(ou) borracha durante a realização da prova.
 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em
qualquer outro meio, que não os permitidos.
 Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Você deverá desligar e entregar ao
chefe de sala régua de cálculo, calculadora, agenda eletrônica, palmtop, bip, pager, notebook, telefone celular,
gravador, receptor, máquina fotográfica, walkman, aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de
músicas, vídeos e outros arquivos digitais, relógio, ou qualquer outro equipamento similar e qualquer tipo de arma,
mesmo que com porte autorizado.
 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização.
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas e sua
folha de texto definitivo e retirar-se da sala.
 Você só poderá levar este caderno de questões após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
 Ao terminar a prova, chame o chefe de sala, devolva-lhe a sua folha de respostas devidamente assinada e sua
folha de texto definitivo e deixe o local de prova.
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na folha de
respostas ou na folha de texto definitivo poderá implicar a anulação da sua prova.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto I, para responder às questões de 1 a 4.
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Imagine se o mercado de energia funcionasse assim:
você vai a uma loja de departamentos e compra um kit de
energia solar ou eólica. Instala o dito cujo no telhado,
seguindo o manual de instruções, pluga na tomada e, com o
celular ou o computador, controla a produção de energia em
casa. Quando seu gasto de energia for maior que a
produção, você recebe uma conta em casa. Mas, quando a
produção superar o consumo, algo incrível acontece: chega
um cheque pelo correio. Não seria sensacional?
Seria, claro. Mas o jeito como os Estados Unidos
estão incorporando energias limpas ao seu sistema é bem
diferente disso. Por lá, eles estão substituindo carvão
queimado por energia eólica e solar, o que é bom, mas de
uma maneira que não muda a relação entre os produtores e
os consumidores de energia. Você conhece o modelo: usinas
gigantescas produzindo energia, postes monumentais
transportando essa energia por milhares e milhares de
quilômetros. Quem quiser pode instalar seu painel solar no
telhado, mas o sonho de mandar essa energia para a rede e
faturar uns trocadinhos com isso continua bem longe da
realidade.
A revista Fast Company publicou, na sua edição de
julho/agosto, uma reportagem bem interessante acerca de
um novo sistema de produção descentralizada de energia, o
microgrid, que se opõe ao tradicional macrogrid. A diferença
entre os dois parece com a distinção entre a televisão (uma
enorme infraestrutura de mão única que leva informação do
centro para as bordas) e a Internet (uma teia gigantesca que
não tem centro — todo mundo produz e consome ao mesmo
tempo).
Assim como a Internet deu origem a uma avalanche
de empreendedorismo pelo mundo, a ponto de algumas das
maiores empresas do planeta hoje terem nascido lá dentro,
essa mudança poderia iniciar uma nova era de dinamismo no
setor de energia. Qualquer um de nós poderia ajudar a
resolver a crise de energia — e ganhar dinheiro com isso.
Haveria um surto de inovação, com gente mundo afora
tentando desenvolver cataventos e placas solares mais
eficientes, novas fontes de energia e de transmissão.

QUESTÃO 2 _____________________________________
Assinale a alternativa que apresenta explicitação mais
apropriada do tema central do texto I.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O mercado de energia pode estar à venda em uma loja
de departamentos.
Receber pelo correio uma conta ou um cheque
relativos aos gastos com energia já é possível.
Usinas gigantescas e postes monumentais compõem o
perfil do sistema energético.
Televisão e Internet: tecnologias que se opõem e se
complementam.
Descentralização no sistema elétrico: alternativa para a
crise no setor de energia elétrica.

QUESTÃO 3 _____________________________________
Assinale a alternativa que apresenta análise correta relativa à
composição discursiva e estrutural do texto I.
(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

Denis Russo Burgierman. Internet: <http://veja.abril.com.br>
(com adaptações). Acesso em 22/9/2009.

O autor, buscando divulgar suas ideias, inclui-se no
texto e dialoga com o leitor.
Frases de caráter subjetivo, com uma linguagem
metafórica, compõem a estrutura linguística do texto.
O texto, embora trate de tema científico e tecnológico,
é estruturado com preponderância da linguagem
espontânea, coloquial.
O público-alvo do texto é o cidadão comum, com baixa
escolaridade, pertencente à classe média brasileira.
Fica claro no texto que o tema por ele abordado é de
recente preocupação nacional e faz parte de acirradas
discussões nos mais diversos segmentos da sociedade
brasileira, razão que levou o autor a elaborar o texto na
alvorada do corrente ano.

QUESTÃO 4 _____________________________________
QUESTÃO 1 _____________________________________
Assinale a alternativa que interpreta corretamente ideias do
texto I.
(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

O atual sistema de energia brasileiro, o microgrid, dá
origem a diversas frentes de empreendedorismo.
O texto estabelece a seguinte correlação: a televisão
estaria para o sistema tradicional de energia assim
como a Internet estaria para o sistema apresentado na
revista Fast Company.
O autor redigiu o texto em análise nos Estados Unidos,
com o propósito de estimular as pessoas a
desenvolverem projetos alternativos para a solução da
crise de energia mundial.
O trecho “você vai a uma loja (...) a produção de
energia em casa” (linhas de 2 a 6) apresenta cinco
verbos no indicativo presente, pois relatam ações que
ocorrem, no mundo real, a todo momento.
A finalidade básica do texto é estabelecer uma
comparação entre o setor de energia brasileiro e o
norte-americano.
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Assinale a alternativa que interpreta corretamente ideias e
fatos linguísticos do texto I.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O período que se inicia na linha 31 permaneceria com
o sentido original com a inclusão de uma vírgula após a
palavra “Assim”.
A troca do “se” (linha 1) pela palavra que exigiria a
mudança do modo do verbo que sucede o “se”:
“funcionasse” mudaria para funcionaria.
A oração “chega um cheque pelo correio”
(linhas 8 e 9), no contexto em que se insere, sugere a
mesma ideia expressa em “faturar uns trocadinhos”
(linha 20) e em “ganhar dinheiro com isso” (linha 36).
A substituição de “produzindo” (linha 16) por
produziram e de “transportando” (linha 17) por
transportaram não altera o sentido básico da frase
em que estão.
O sinal indicativo de crase pode ser corretamente
inserido sobre o segundo “a” da linha 31, pois o verbo
dar assim o permite.
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Texto II, para responder às questões 5 e 6.
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O mercado de trabalho está ficando dividido em duas
facções. Uma, cada vez maior, é a dos que não conseguem
boas vagas já que não têm as qualificações requeridas.
Outra, com um grupo pequeno, mas crescente, é a dos que
são admitidos porque possuem todas as competências
exigidas nos anúncios, mas não poderão usar
nem metade delas, uma vez que, no fundo, a função não
precisava delas.
Alguém ponderará — com justa razão — que a
empresa está de olho no longo prazo: sendo portador de
tantos talentos, o funcionário poderá ir sendo preparado
para assumir responsabilidades cada vez maiores. Em uma
empresa em que trabalhei, nós caímos nessa armadilha.
Admitimos um montão de gente superqualificada. E as
conversas ficaram de tão alto nível que um visitante
desavisado que chegasse de repente confundiria nossa
salinha do café com o auditório da Fundação Alfred Nobel.
Pessoas superqualificadas não resolvem simples problemas!
Um dia, um grupo de marketing e finanças foi visitar
uma de nossas fábricas. No meio da estrada, a van da
empresa pifou. Como isso foi antes do advento do milagre do
celular, o jeito era confiar no especialista, o Cleto, motorista
da van. E aí todos descobriram que o Cleto falava inglês,
tinha noções de informática e possuía energia e criatividade.
Sem mencionar que estava fazendo pós-graduação. Só que
não sabia nem abrir o capô.
Duas horas depois, quando o pessoal ainda estava
tentando destrinchar o manual do proprietário, passou um
sujeito de bicicleta. Para horror de todos, ele falava “nóis vai”
e coisas do gênero. Mas, em dois minutos, para espanto
geral, botou a van para funcionar. Deram-lhe uns trocados, e
ele foi embora, feliz da vida. Aquele ciclista anônimo era o
protótipo do funcionário para quem as empresas modernas
torcem o nariz: o que é capaz de resolver, mas não de
impressionar!
Max Gehringer. Você é hands on?
In: Exame (com adaptações).

Texto III, para responder às questões 7 e 8.
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Houve um tempo em que a minha janela se abria para
um chalé. Na ponta do chalé brilhava um grande ovo de
louça azul. Nesse ovo costumava pousar um pombo branco.
Ora, nos dias límpidos, quando o céu ficava da mesma cor
do ovo de louça, o pombo parecia pousado no ar. Eu era
criança, achava essa ilusão maravilhosa e sentia-me
completamente feliz.
Houve um tempo em que a minha janela se abria
sobre uma cidade que parecia feita de giz. Perto da janela
havia um pequeno jardim quase seco. Era uma época de
estiagem, de terra esfarelada e o jardim parecia morto. Mas
todas as manhãs vinha um pobre homem com um balde e,
em silêncio, ia atirando com a mão umas gotas de água
sobre as plantas. Não era uma rega; era uma espécie de
aspersão ritual, para que o jardim não morresse. E eu olhava
para as plantas, para o homem, para as gotas d’água que
caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava
completamente feliz.
Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em
flor. Outras vezes encontro nuvens espessas. Avisto crianças
que vão para a escola. Pardais que pulam pelo muro. Gatos
que abrem e fecham os olhos sonhando com pardais.
Borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho
do ar. Às vezes, um galo canta. Às vezes, um avião passa.
Tudo está certo, no seu lugar, cumprindo o seu destino. E eu
me sinto completamente feliz.
Mas, quando falo dessas pequenas felicidades que
estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não
existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e
outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar, para
poder vê-las assim.
a
Cecília Meireles. A arte de ser feliz. In: Quadrante I. 5. ed.
Rio de Janeiro: Ed. do Autor, 1968, p. 10 (com adaptações).

QUESTÃO 7 _____________________________________

QUESTÃO 5 _____________________________________

Assinale a alternativa que não se aplica ao texto III.

Assinale a alternativa correta quanto a fatos gramaticais
do texto II.

(A)

(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

A eliminação da preposição “em” após o termo
“empresa” (linha 13) mantém a correção gramatical da
frase; prova disso é que a construção sugerida é
comum na fala das pessoas escolarizadas.
A palavra “Como”, da linha 21, equivale, no texto, a à
medida que.
A palavra “aí”, de acordo com seu emprego na
linha 23, vale por naquele lugar.
Há elipse de termos na construção: “Uma, cada vez
maior, é a dos que não conseguem” (linha 2).
A palavra “Só” (linha 25) pode ser corretamente
permutada por Somente.

(B)
(C)
(D)

(E)

O texto é uma crônica poética, com apresentação de
uma visão de mundo particular e exploração das
emoções do eu lírico.
O texto é inspirado em acontecimentos diários, com um
toque literário próprio do eu lírico.
O texto é uma narrativa que mistura realidade e
fantasia, razão por que parece inverossímil.
A linguagem do texto é simples e contribui para
reforçar a ideia veiculada de que a felicidade está nas
coisas simples e banais do cotidiano.
A forma como é abordado o tema, com leveza e
simplicidade, busca levar o leitor a, com agrado,
identificar-se com aquilo que é tratado.

QUESTÃO 6 _____________________________________

QUESTÃO 8 _____________________________________

Acerca do texto II, assinale a alternativa correta segundo a
norma-padrão da língua portuguesa.

Assinale a alternativa correta a respeito do texto III.

(A)
(B)

(C)
(D)

(E)

As palavras “ponderará”, “informática” e “possuía” são
acentuadas pela mesma razão.
Na linha 2, a troca da forma verbal “conseguem” pela
correspondente no singular preserva a correção
gramatical, porque passará a concordar com “Uma”.
A palavra “advento” (linha 21) pode ser corretamente
substituída por invento, pois são termos sinônimos.
A palavra “Uma” (linha 2) pode, segundo a norma culta,
ser substituída por A primeira. Nesse caso, haverá
necessidade de, também, substituir-se “Outra” (linha 4)
por, por exemplo, A segunda.
O pronome “lhe”, linha 31, pode, com acerto normativo,
antecipar-se ao verbo a que se vincula para receber
ênfase, destacando a pessoa que é o alvo da
ação verbal.
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(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

A expressão “duas a duas” (linha 23) não pode ser
deslocada para outro ponto do período em que se
insere por motivos lógico-gramaticais.
É correto considerarem-se como anáforas as
repetições presentes na abertura dos parágrafos 1 e 2
e no encerramento dos parágrafos 1, 2 e 3.
A última palavra do texto, “assim” (linha 31), remete à
expressão “diante das minhas janelas” (linha 29).
A felicidade, segundo o texto, está no olhar da criança
e, por isso, fica perdida no tempo, escondida nas
memórias da infância.
A conjunção “e” (linha 11) pode ser corretamente
substituída por mas, preservando a ideia de
adversidade implícita na aditiva “e”.
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QUESTÃO 9 _____________________________________

Os princípios são os responsáveis pelo direcionamento da

QUESTÃO 10 ____________________________________

As constituições, como normatizadoras máximas de uma

conduta dos agentes, diferenciando-se, assim, das regras, as
quais buscam a operacionalização imediata das condutas

sociedade,

nem

sempre

desfrutaram

de

um

status

sociais. É de grande importância, pois, trazerem-se para a

hierarquicamente diferenciado. Historicamente, é importante

conceituação do Estado de Direito os fundamentos que lhe

o conhecimento das experiências constitucionais europeia e

são necessários a fim de o poder ter a chancela jurídica para

norte-americana. A respeito disso, tenha-se que, apesar de

sua legitimidade, traduzíveis por meio dos princípios da
ordem política. Nesse sentido, assinale a alternativa correta.

sua estruturação política ter-se dado muito após o ocorrido
na Europa, os Estados Unidos da América foram precursores

(A)

Pode-se

diferenciar

o

regime

monárquico

do

republicano, basicamente, em dois níveis: um geral e

no reconhecimento de uma constituição como vértice de todo
o ordenamento jurídico positivo. No Brasil, há características

outro específico. No plano geral, os dois regimes têm
significados estáveis, quer ao longo dos tempos, quer

do constitucionalismo consolidado nos dois modelos acima

geograficamente, sobressaindo a característica da

mencionados. Isso posto, a respeito do poder constituinte

eleição direta dos dirigentes pelo povo no regime

aplicado ao caso brasileiro, assinale a alternativa correta.

republicano. Já no plano específico, percebem-se
diferenças até mesmo geográficas na diferenciação
dos dois regimes, podendo-se citar, como exemplo, a

(A)

caracterização dos corpos territoriais que, nos Estados

reformador, tendo sido convocada a sua Assembleia

Unidos da América, apresentam-se como autonomia

Constituinte por intermédio de Emenda Constitucional

regional, e, no Brasil, sob a forma federativa.
(B)

A Constituição Federal de 1988 foi fruto do poder

à Carta Política então vigente.

O Estado Social de Direito, representando uma
evolução

na

forma

caracteriza-se

liberal

pelo

e

na

democrática,

aprimoramento

(B)

Reconhece o Supremo Tribunal Federal que, se uma
norma

dessas

modalidades, não as excluindo, mas as aperfeiçoando,

anterior

ao

texto

constitucional

não

for

compatível com a Constituição vigente, há revogação

incorporando, assim, as conquistas dos modelos

da norma que afronta o Texto Maior, e não caso de

anteriores às novas garantias sociais.
(C)

inconstitucionalidade superveniente.

O Estado Legislativo, tendo o princípio da legalidade
como

pilar,

é

o

modelo

adotado

pelo

Estado

(C)

Constitucional, já que a lei é o instrumento máximo da

direito adquirido em face do poder constituinte

conformação jurídica e social.
(D)

originário; todavia, em relação à coisa julgada, essa

O princípio da separação dos Poderes, reconhecido
garantia é remansosamente reconhecida pelo Supremo

normativamente já na Declaração dos Direitos do

Tribunal Federal.

Homem e do Cidadão, de 1789, como um dos
responsáveis pela consolidação do Estado de Direito,

(D)

possui um caráter absoluto no modelo constitucional
brasileiro

vigente,

imune, pois,

a

A

Constituição

expressamente,

Federal
a

de

1988

recepção

dos

determinou,
diplomas

temperamento
infraconstitucionais anteriores à sua promulgação que,

hermenêutico, visto ser amparado pelo status de

com ela, materialmente não colidiam.

cláusula pétrea.
(E)

É juridicamente inviável sustentar-se a garantia do

A dignidade da pessoa humana apresenta-se alheia a
qualquer confronto com outro princípio ou regra, em

(E)

A repristinação de uma norma infraconstitucional, não
recebida pelo ordenamento constitucional vigente,

face da necessária interpretação de sua colisão
somente consigo própria.

Nessa medida, tem-se a

poderá ocorrer no caso de uma nova constituição que

dignidade da pessoa humana como princípio de

não se oponha, ainda que implicitamente, àquela

hierarquia supraconstitucional.

norma inferior.
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QUESTÃO 11 ____________________________________

QUESTÃO 12 ____________________________________

Uma vez definida a supremacia constitucional, há de se

No sistema protetivo dos direitos fundamentais, as garantias

observar a forma procedimental e os limites do controle da

apresentam caráter instrumental de máxima importância para

constitucionalidade. Em relação ao estudo dos mecanismos

a

que servem de instrumento para a concretização da

Constituição Federal de 1988 de maneira não-sistemática, os

supremacia da constituição, assinale a alternativa incorreta.

direitos e as garantias fundamentais são expostos como um

operacionalização

desses

direitos.

Previstos

na

rol contínuo, cabendo à doutrina e à jurisprudência fazerem a
(A)

A Constituição vigente incrementou sensivelmente o

diferenciação entre eles. Acerca das garantias fundamentais,

controle concentrado de constitucionalidade. Exemplos

assinale a alternativa correta.

desse fato são as inovações trazidas pela Constituição
Federal de 1988 já em seu texto originário, entre elas a

(B)

(A)

ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o

associações

mandado de segurança coletivo, a ação declaratória de

coletivamente, nessa espécie, o direito à honra de seus

constitucionalidade e o mandado de injunção.

associados, em face da característica de direito

É possível uma norma sofrer o que se conceitua de

personalíssimo daquele atributo.

inconstitucionalização. Nesse caso, originariamente
declarada

constitucional,

em

havendo

(B)

as

legitima

para

defender

como

uma

garantia

infraconstitucional,

afastando, pois, do exame da Excelsa Corte eventual
afronta à sua existência, ao menos em sede de

considerada inconstitucional, ainda que não tenha

controle incidental de constitucionalidade.

havido alteração do texto literal da constituição.
A despeito da consagração da separação dos Poderes

(C)

funcionalmente superior afronta o princípio do duplo

Supremo Tribunal Federal que, mesmo em relação às

grau

normas classificadas como interna corporis, é cabível o

de

jurisdição

expressamente

disposto

na

Constituição Federal de 1988.

controle judicial, se uma norma regimental for ofensiva
(D)

à Constituição Federal.

A vedação ao acesso de revisão dos julgados, tanto
administrativos quanto judiciais, por outro colegiado

como princípio do Estado brasileiro, é entendimento do

(D)

não

O direito adquirido é entendido pelo Supremo Tribunal
Federal

mudança

hermenêutica, uma norma poderá passar a ser

(C)

A garantia de substituição processual conferida às

A

duração

razoável

do

processo

é

garantia

fundamental expressa no texto constitucional federal

A ação de arguição de descumprimento de preceito

vigente. Todavia, em face da indeterminação do
fundamental,

também

utilizada

como

controle
conceito, a jurisprudência dos tribunais superiores não

concentrado de constitucionalidade, mostra-se como
admite que seja concedida ordem judicial, a fim de se
um canal de acesso ao referido controle abstrato, não
declarar a abusividade do tempo de tramitação
praticável com os instrumentos até então vigentes. A
processual, senão a condenação do Estado por
despeito disso, o Supremo Tribunal Federal ainda não
eventuais prejuízos demonstráveis pela parte lesada,
possui pronunciamentos efetivos suficientes para
configurar

a

extensão

da

expressão

“preceitos

fundamentais”.
(E)

de

legitimados

para

impetrar

a

ação

declaratória de constitucionalidade; todavia, essa
emenda constitucional manteve a limitação quanto ao
objeto restrito ao direito federal.

FUNDAÇÃO UNIVERSA

(E)

A

jurisprudência

do

Supremo

Tribunal

Federal

considera constitucionais, em prol do interesse público,

A denominada Reforma do Judiciário ampliou o
número

sofridos em virtude dessa mora.

medidas legislativas que proíbam a concessão de
liminares ou a exigência de caução, não se vedando,
assim, o acesso ao Poder Judiciário, senão a
impossibilidade

de

qualquer

magistrado

deferir

medidas que afrontem as vedações referidas.
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QUESTÃO 13 ____________________________________

QUESTÃO 14 ____________________________________

Em matéria de controle da administração pública, é correto

O Distrito Federal, previsto na Constituição Federal como

citar diversas formas de exercício. O sistema de controle
externo e interno, a fiscalização popular, o controle prévio da
legalidade exercido pela Advocacia Pública, o controle

ente político, possui algumas particularidades em relação aos
demais

estados-membros

e

municípios.

Assinale

a

judicial e mesmo o autocontrole exercido pela própria

alternativa correta em relação às competências do Distrito

administração pública no seu dever-poder de autotutela

Federal na Constituição Federal vigente.

caracterizam

instrumentos

previstos,

constitucional

e

infraconstitucionalmente, para que a administração pública

(A)

Entre as competências do Distrito Federal, está a de

tenha sua conduta pautada pela juridicidade. Acerca dos
sistemas

de

controle

expressamente

na

externo

Constituição

e

interno

Federal,

criar juizados especiais, providos por juízes togados,

previstos

assinale

ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o

a

alternativa correta.

julgamento e a execução de causas cíveis de menor
complexidade e infrações penais de menor potencial

(A)

É competência do Tribunal de Contas da União, como

ofensivo,

mediante

os

procedimentos

oral

e

auxiliar do Congresso Nacional na função de controle
sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em

externo, mediante as prestações de contas ordinárias
ou as tomadas de contas especiais, julgar as contas do

lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas

presidente da República, dos administradores e dos

de juízes de primeiro grau.

demais responsáveis por dinheiros, bens e valores

(B)

públicos da administração direta e indireta, incluídas as

Mediante leis complementares da União, dos estados e
do Distrito Federal, cuja iniciativa é facultada aos

fundações e as sociedades instituídas e mantidas pelo
respectivos procuradores-gerais, estabelecer-se-ão a

poder público federal, e as contas daqueles que derem

organização,

causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que

(B)

as

atribuições

e

o

estatuto

de

resulte prejuízo ao erário público.

cada Ministério Público, observadas relativamente a

É atribuição do Tribunal de Contas da União apreciar,

seus membros.

para fins de registro, a legalidade de todos os atos de
admissão

de

pessoal,

a

qualquer

título,

(C)

na

Lei complementar organizará a Defensoria Pública da
União e a do Distrito Federal e dos Territórios e

administração direta e indireta, incluídas as fundações
prescreverá normas gerais para sua organização nos

instituídas e mantidas pelo poder público.
(C)

Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem

estados, em cargos de carreira, providos, na classe

conhecimento

inicial, mediante concurso público de provas e títulos,

de

qualquer

irregularidade

ou

ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas

assegurada

da União, sob pena de responsabilidade subsidiária.
(D)

seus

integrantes

a

garantia

da

inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora

Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as
mesmas

garantias,

prerrogativas,

das atribuições institucionais.

impedimentos,

vencimentos e vantagens dos ministros do Superior

(D)

Os

municípios

e

o

Distrito

Federal

atuarão

Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à

prioritariamente no ensino fundamental e na educação

aposentadoria e pensão, as normas aplicáveis aos

infantil.

servidores públicos em geral.
(E)

a

Faz

parte

das

competências

(E)

O Distrito Federal deverá criar ouvidorias de justiça,

constitucionalmente

atribuídas ao Tribunal de Contas da União sustar
diretamente, se não houver atendimento por parte da

competentes para receber reclamações e denúncias de
qualquer interessado contra membros ou órgãos do

contrato

Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares,

impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos

representando diretamente ao Conselho Nacional

Deputados e ao Senado Federal.

de Justiça.

Administração,
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a

execução do

ato

ou
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QUESTÃO 15 ____________________________________

QUESTÃO 18 ____________________________________

Em relação aos atos administrativos, é correto afirmar que

O abuso de autoridade, definido na Lei n.º 4.898/1965,
sujeita o agente público federal, estadual ou municipal à
tríplice responsabilidade civil, administrativa e penal. Acerca
desse tema, assinale a alternativa que não constitui abuso
de autoridade punível nos termos dessa lei.

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

a finalidade administrativa é requisito necessário,
constituindo-se em elemento discricionário de todo
ato administrativo.
o ato administrativo, embora ilegítimo ou ilegal, admite
o arbítrio dos interessados para sua manutenção ou
sua invalidação.
um ato inoportuno ou inconveniente pode ser revogado
tanto pela Administração quanto pelo Poder Judiciário.
a declaração de nulidade de um ato será possível
quando não houver observância de formalidade, ainda
que não resulte em prejuízo.
a ação popular é a via constitucional posta à
disposição de qualquer cidadão eleitor, com fins
preventivos e repressivos para obter a anulação de
atos ou contratos administrativos.

QUESTÃO 16 ____________________________________
Com base no regime jurídico a que estão submetidos os
servidores públicos do Distrito Federal, assinale a alternativa
correta.
(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

A idade mínima de dezesseis anos é um dos requisitos
básicos para investidura em cargo público.
A investidura em cargo público ocorrerá com
a nomeação.
O servidor será aposentado, compulsoriamente, aos
sessenta e cinco anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço.
A promoção é uma das formas de provimento de
cargo público.
A recondução é o retorno à atividade de servidor
aposentado por invalidez, quando junta médica oficial
declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 19 ____________________________________
O prefeito de um município, sem observar os preceitos legais
do procedimento licitatório e sem considerar a devida
formalização do respectivo contrato, contratou prestação de
serviço de coleta de lixo para aquela localidade. Tendo
conhecimento da situação, o Ministério Público, com base na
Lei n.º 8.429/1992, ajuizou contra o prefeito ação de
improbidade administrativa, cuja decisão judicial concluiu
pela ausência de prejuízo ao erário. Ante a situação
hipotética apresentada, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)
(D)

(E)
QUESTÃO 17 ____________________________________
No tocante à evolução das teorias que tratam da
responsabilidade civil da administração pública, assinale a
alternativa incorreta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação
de indenização do dano, exigindo-se, apenas, o fato
do serviço.
Na teoria da responsabilidade objetiva, ou do risco
integral, a Administração responderá pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
salvo se ficar comprovada a ocorrência de alguma
causa excludente daquela responsabilidade estatal.
Na teoria da responsabilidade subjetiva, a
Administração é responsável pelos atos de seus
agentes, desde que se demonstre a culpa destes.
Na teoria da culpa administrativa, além da lesão sofrida
injustamente, fica a vítima no dever de comprovar a
falta do serviço para obter a indenização.
A teoria do risco integral constitui-se na obrigação de a
Administração indenizar todo e qualquer dano
suportado por terceiros, ainda que resultante de culpa
ou dolo da vítima.
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Ato lesivo do patrimônio de pessoa jurídica quando
praticado sem competência legal.
Atentado à inviolabilidade do domicílio.
Comunicado imediato ao juiz competente acerca da
prisão de qualquer pessoa.
Atentado à liberdade de consciência e de crença.
Execução de medida privativa de liberdade individual
sem as formalidades legais.

Mesmo sem a verificação de prejuízo patrimonial para
o poder público, poderá o réu ser considerado ímprobo
quando pratica ato que desrespeite algum dos
princípios que regem a ação da administração pública.
A aprovação ou a rejeição das contas pelo órgão de
controle interno da prefeitura é condição indispensável
para a aplicação das sanções previstas na lei de
improbidade administrativa.
A ação de improbidade pode ser proposta em até três
anos após o término do mandato.
Os sucessores do ímprobo estão sujeitos a todas as
cominações da lei de improbidade, havendo como
limite o valor da herança.
Os sócios da empresa contratada não responderão por
ato de improbidade, ainda que tenham concorrido para
a prática do ato, uma vez que não se enquadram no
conceito de agente público previsto na lei.

QUESTÃO 20 ____________________________________
A Lei Distrital n.º 2.834/2001 estabeleceu que se aplicam aos
atos e aos processos administrativos no âmbito da
Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que
couber, as disposições da Lei Federal n.º 9.784/1999. Nesse
contexto, é correto afirmar que, nos processos
administrativos, não será observado o critério de
(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem
prejuízo de atuação dos interessados.
observância das formalidades essenciais à garantia
dos direitos dos administrados.
proibição de cobrança de despesas processuais, salvo
as previstas em lei.
interpretação da norma administrativa da forma que
melhor garanta o atendimento do fim público a que se
dirige, vedada a aplicação retroativa de nova
interpretação.
necessidade de defesa técnica por advogado em todas
as fases do processo administrativo.
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QUESTÃO 21 ____________________________________

QUESTÃO 24 ____________________________________

Em relação à obrigação tributária, assinale a alternativa

A caução depositada pelo licitante por exigência de edital é

correta.

(A)

(B)

(C)

(A)

apenas uma receita pública.

A obrigação tributária principal surge sempre com a

(B)

ingresso definitivo de dinheiro nos cofres públicos.

ocorrência do fato gerador previsto em lei.

(C)

entrada que não representa ingresso efetivo de

Quando não observada a obrigação tributária principal,

dinheiro público.

ela converte-se em obrigação acessória.

(D)

ingresso provisório e uma receita pública.

A obrigação de fazer ou de não fazer disposta na

(E)

um incremento ao patrimônio público.

legislação tributária configura obrigação tributária
principal.
(D)

Quando extinto o crédito tributário, a obrigação

QUESTÃO 25 ____________________________________

tributária continua intacta.
(E)

A obrigação tributária refere-se a pagamento de tributo

A respeito da dívida ativa, assinale a alternativa correta.

e nunca de penalidade pecuniária.
(A)

A

dívida

ativa

não-tributária

pode

ser

cobrada

diretamente pelo agente fiscal do Estado.
QUESTÃO 22 ____________________________________

(B)

aprazada sujeita-se a, depois de todas as fases legais

Funcionário público da área de fiscalização e cobrança de
tributos extraviou, propositadamente, livro oficial sob sua
guarda em razão da função, com geração de pagamento

previstas, ser inscrita na dívida ativa tributária.
(C)

a tributos e respectivos adicionais e multas.

assinale a alternativa correta.
(D)

A multa de trânsito pode ser objeto de inscrição na
dívida ativa tributária.

O funcionário não cometeu crime, pois extraviar
não é conduta prevista na Lei n.º 8.137/1990 como

(E)

Os créditos provenientes de relações contratuais
podem ser inscritos na dívida ativa tributária.

ilícito penal.
(B)

A dívida ativa tributária corresponde ao crédito da
fazenda pública proveniente de obrigação legal relativa

indevido de tributo. Com base nessa situação hipotética,

(A)

A pessoa jurídica que não paga uma tarifa na data

O funcionário pode responder administrativamente por
sua conduta, mas não por crime.

(C)

A conduta está prevista na Lei n.º 8.137/1990 como

QUESTÃO 26 ____________________________________

crime culposo.
(D)

A conduta está prevista na Lei n.º 8.137/1990 como

Acerca da imunidade tributária, assinale a alternativa correta.

crime doloso.
(E)

O fato não pode ser comunicado por qualquer do povo

(A)

A Constituição Federal não prevê a aplicação da
imunidade para taxas.

ao Ministério Público.
(B)

A imunidade prevista na instituição e na cobrança de
impostos

entre

entes

políticos

é

chamada

de

imunidade condicional.

QUESTÃO 23 ____________________________________
(C)

Aplica-se a imunidade tributária a empreendimentos
privados ou àqueles em que haja contraprestação ou

Em relação à taxa, é correto afirmar que ela

pagamento de preços ou tarifas pelo usuário de
serviço público.

(A)

pode ter a mesma base de cálculo dos impostos.

(B)

não pode ser instituída pelos municípios.

(D)

A imunidade fiscal recíproca não se aplica a taxas.

(C)

é sinônimo de tarifa pública.

(E)

A vedação de instituição e cobrança de impostos sobre

(D)

somente pode ser instituída e cobrada pela União.

a renda de entidades de assistência social sem fins

(E)

pode ser instituída e cobrada em razão do exercício do

lucrativos está desobrigada da observância dos

poder de polícia de órgãos do Estado.

requisitos previstos em lei.
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QUESTÃO 27 ____________________________________

QUESTÃO 29 ____________________________________

A transferência da capital brasileira para o interior do país foi
um longo processo que acompanhou boa parte da História
do Brasil. Mesmo depois de escolhida a área onde seria
construída a nova sede da administração nacional, décadas
se sucederam até que, na segunda metade da década de 50
do século XX, no Governo JK, a decisão se materializasse.
Entre os aspectos marcantes do quadro geográfico físico e
humano do Distrito Federal, assinale a alternativa correta.

A interdependência dos atores — governos, empresas e

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Enquanto lidera nacionalmente a proporção de
telefones celulares por habitante, o Distrito Federal
padece em termos de saneamento básico, com mais
da metade da população sem acesso à rede de esgoto.
Provavelmente em face das condições climáticas da
região em que se localiza, com período chuvoso curto
e seca prolongada, o Distrito Federal garante o acesso
à água a pouco mais de 40% da população.
A ausência de uma rede hidrográfica na área onde se
situa o Distrito Federal foi a razão determinante para a
criação de um lago artificial, o Paranoá, quando da
construção da nova capital.
Com uma área de quase 6.000 km², o Distrito Federal
teve condições de distribuir espacialmente sua
população de tal modo que, na atualidade, é irrelevante
a diferença entre os contingentes populacionais
urbanos e rurais.
Com clima tropical e vegetação de cerrado, encravado
em Goiás, o Distrito Federal cresceu muito mais do que
o previsto quando da construção de Brasília.
Hoje, sua população ultrapassa a marca dos
2,2 milhões de habitantes.

sociedades — é, certamente, a característica fundamental do
atual cenário econômico mundial, comumente denominado
globalização. Com base nessa nova realidade, que ganhou
maior densidade a partir da década de 80 do século XX,
assinale a alternativa correta.
(A)

As cadeias produtivas concentram-se cada vez mais
em áreas restritas do planeta, em geral nas economias
mais sólidas, restando aos países pobres o papel de
meros consumidores.

(B)

As inovações tecnológicas, profundas e incessantes,
contribuem decisivamente para um aspecto essencial à
ordem global, qual seja, a celeridade da circulação de
bens, capitais e informações.

(C)

Apesar da queda do Muro de Berlim e da derrocada do
chamado socialismo real do Leste europeu, os países
da antiga Cortina de Ferro recusam-se a se inserir na
economia capitalista globalizada.

(D)

Embora importante sob vários aspectos, em especial
nas telecomunicações, a revolução tecnológica dos
anos 90 do século XX foi insuficiente para ampliar as
possibilidades de integração da economia mundial.

(E)

Mesmo reduzindo o quadro de desigualdades entre as
nações, a globalização acabou por concentrar poder e
riqueza nos países ricos, o que impede a emergência
de outros países na cena econômica mundial.

QUESTÃO 28 ____________________________________
Ao surgir na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII,
a Revolução Industrial alterou drasticamente as condições de
vida no planeta e o próprio modo de viver de milhões de
pessoas. A extraordinária expansão da capacidade produtiva
fez-se acompanhar, todavia, de perigosas interferências na
natureza, degradando-a. Nas últimas décadas, tende a
crescer pelo mundo afora uma consciência ecológica que,
sem descartar a necessidade de produzir, advoga limites a
esse processo para preservar a própria vida.
Acerca desse tema, assinale a alternativa que apresenta
corretamente um dos mais conhecidos conceitos da área
ambiental, o de biodiversidade.

QUESTÃO 30 ____________________________________
Em 2010, uma vez mais os brasileiros foram às urnas,
repetindo o gesto que, com regularidade, o país se
acostumou a praticar desde o fim do regime autoritário e do
primeiro governo civil: a escolha, pelo voto direto, do
presidente da República. Relativamente a esse processo
eleitoral, assinale a alternativa correta.
(A)

Apesar de o voto ser obrigatório, registrou-se, na
eleição presidencial de 2010, elevado índice de

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Sistema dinâmico decorrente da interdependência
entre os aspectos físicos do meio ambiente e os seres
vivos que o habitam.
Termo que abrange toda a variedade das formas de
vida (animais, vegetais e micro-organismos), espécies
e ecossistemas, em todo o planeta ou em uma região.
Sinônimo de teia alimentar, consiste na transferência
de matéria e energia, sob a forma de alimento, entre
dois ou mais organismos.
Conjunto de ecossistemas que formam uma
comunidade estável e desenvolvida, a qual se
mostra plenamente adaptada às condições naturais de
uma região.
Conjunto
de
espécies
caracterizadas
pela
homogeneidade genética e que se distribui
uniformemente pelo planeta.
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abstenção, especialmente no segundo turno.
(B)

A chegada de Dilma Rousseff à presidência da
República coroa uma trajetória de muitas vitórias
eleitorais da candidata situacionista.

(C)

Eleito prefeito da capital paulista, governador de São
Paulo e senador da República, o tucano José Serra
conheceu sua primeira derrota eleitoral em 2010.

(D)

A candidatura de Marina Silva destacou-se por trazer
ao debate político, como eixo de sua campanha, a
questão do aborto e da relação entre política e religião.

(E)

Um

sério

problema

da

experiência

republicana

brasileira repetiu-se em 2010: o eleitorado elegeu um
presidente, mas não lhe deu maioria no Legislativo.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31 ____________________________________

QUESTÃO 35 ____________________________________

Para que o crime de concussão se configure, é necessário
que haja

Uma madeireira, por decisão unânime de sua diretoria,
resolve cortar árvores de área de preservação permanente e
vender toda a madeira cortada, com obtenção de vantagem
patrimonial incorporada ao patrimônio da empresa.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a exigência de vantagem indevida, mesmo que a
vantagem não seja recebida.
a mera solicitação de vantagem indevida.
o recebimento de vantagem indevida.
a aceitação de promessa de receber vantagem
indevida.
o retardamento ou a falta da prática de ato de ofício por
parte do funcionário público.

Acerca dessa situação hipotética e com base na proteção
penal do meio ambiente prevista na Lei n.º 9.605/1998,
assinale a alternativa correta em relação à responsabilização
criminal.
(A)
(B)

QUESTÃO 32 ____________________________________
Durante uma fiscalização, o funcionário público responsável
pela ação recebeu de particular promessa de percepção de
vantagem indevida para não praticar ato de ofício. Diante
dessa hipótese, o particular
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

cometeu crime de corrupção passiva.
perpetrou crime de resistência.
não praticou crime, pois é um direito dele oferecer
vantagem para poder se livrar da situação.
praticou crime de concussão.
levou a efeito crime de corrupção ativa.

(C)
(D)

(E)

QUESTÃO 36 ____________________________________
As sanções previstas no Decreto n.º 6.514/2008 contra
condutas infracionais ao meio ambiente incluem o(a)
(A)

QUESTÃO 33 ____________________________________
Funcionário público que, em uma fiscalização e sem qualquer
fato antecedente, destrói objetos e utiliza-se de violência
contra os administrados para o exercício da sua função
de fiscal

(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

serve-se das prerrogativas do cargo para o pleno
exercício da função.
comete o crime de violência arbitrária.
pratica excesso de exação.
exerce a usurpação de função pública.
executa o crime de exercício funcional ilegalmente
antecipado.

QUESTÃO 34 ____________________________________
A respeito da previsão de proteção ao meio ambiente da
Constituição Federal de 1988, Capítulo VI do Título VIII,
assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

Há previsão de dupla responsabilização da pessoa
jurídica por dano ambiental.
A responsabilização ambiental só pode ser feita para
as pessoas físicas.
O estudo de impacto ambiental é procedimento
facultativo para as grandes obras do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC).
O meio ambiente é bem de uso especial.
A proteção ambiental é vista como um direito
fundamental.
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A madeireira não pode ser responsabilizada
criminalmente.
Os diretores da madeireira não podem ser
responsabilizados criminalmente.
Só a madeireira pode ser responsabilizada
criminalmente.
Tanto a madeireira quanto seus diretores estão
amparados por lei, pois não há crime ambiental na
situação em exame.
A madeireira e os seus dirigentes poderão ser
responsabilizados criminalmente.

embargo de obra ou atividade no local onde tenha sido
efetivamente caracterizada a infração ambiental.
multa mínima de dez reais.
advertência para infrações administrativas de maior
lesividade.
demolição imediata, executada exclusivamente pelo
próprio infrator, da obra agressora ao meio ambiente.
aplicação da multa máxima no valor de cinquenta mil
reais, independentemente da situação econômica
do infrator.

QUESTÃO 37 ____________________________________
Uma construtora ergueu edifício de dez andares a menos de
dez metros do Lago Paranoá em Brasília – DF, desmatando
toda a vegetação ciliar lá existente. Então, vendeu as
unidades como residência familiar antes da aprovação do
projeto pelo Governo do Distrito Federal e antes do início da
construção.
Com base nessa situação hipotética e na legislação
pertinente, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O imóvel deve ser autorizado, pois houve a venda de
todas as unidades.
A construção do edifício foi feita em área não
edificante.
A conduta da construtora não constitui ilícito penal
ambiental.
A construção pode ser feita independentemente da
obtenção de licença ambiental.
No caso, houve claro desrespeito ao que prevê o
Código Florestal para a área de reserva legal.
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QUESTÃO 38 ____________________________________

QUESTÃO 42 ____________________________________

A respeito da Lei n.º 6.938/1981, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, assinale a alternativa que
apresenta princípio nela previsto para se alcançar o objetivo
de preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental
propícia à vida.

A respeito das condições ambientais das edificações no
Distrito Federal, é correto afirmar, segundo a Lei n.º 41/1989,
que

(A)

(B)

(B)
(C)
(D)
(E)

ausência de zoneamento das atividades potencial ou
efetivamente poluidoras
manutenção de áreas degradadas
aumento de áreas ameaçadas de degradação
educação ambiental exclusiva para o ensino
fundamental
planejamento e fiscalização do uso dos recursos
ambientais

(A)

(C)
(D)

(E)

os necrotérios devem obedecer às normas ambientais
aprovadas pela Secretaria do Meio Ambiente apenas
no que se refere à sua localização.
os cemitérios não estão sujeitos às normas ambientais
aprovadas pela Secretaria do Meio Ambiente.
os crematórios devem obedecer às normas ambientais
aprovadas pela Secretaria do Meio Ambiente.
os proprietários de edificações no Plano Piloto estão
isentos de obedecer às normas das condições
ambientais de edificação.
as edificações devem obedecer às normas ambientais
aprovadas pela Secretaria de Governo.

QUESTÃO 39 ____________________________________

QUESTÃO 43 ____________________________________

Assinale a alternativa compatível com a Estrutura do Sistema
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), prevista no
Decreto n.º 99.274/1990.

Segundo a Lei n.º 41/1989, é infração administrativa sujeita à
perda da participação nas linhas de financiamento em
estabelecimentos oficiais de crédito do Distrito Federal e
apreensão de produto

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Órgão superior: CONAMA
Órgão executor: Conselho de Governo
Órgão central: Secretaria do Meio Ambiente do Distrito
Federal
Órgão seccional: Ministério do Meio Ambiente
Órgão local: Secretaria Municipal do Meio Ambiente do
Rio de Janeiro

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 40 ____________________________________

construir obras sem licença do órgão ambiental
competente.
deixar de notificar qualquer fato relevante do ponto de
vista ecológico, ainda que se tenha o dever legal
de fazê-lo.
opor-se à exigência de exames laboratoriais.
praticar atos de comércio de artigos de interesse para
a saúde ambiental sem a necessária licença.
deixar de cumprir obrigação de interesse ambiental,
mesmo que se tenha o dever legal ou contratual
de fazê-lo.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão
relevante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, previsto na
legislação da Política Nacional do Meio Ambiente, compõe-se
de órgão plenário integrado

O auto de infração à legislação ambiental, de acordo com a
Lei n.º 41/1989, sempre deve conter:

(A)

(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

por um representante do IBAMA ou do Instituto
Chico Mendes.
pelo ministro de Estado do Meio Ambiente, que será o
vice-presidente.
pelo presidente da República, que é o seu presidente.
por um representante da Agência Nacional de
Águas (ANA).
por dois representantes do Distrito Federal.

QUESTÃO 44 ____________________________________

(B)
(C)
(D)
(E)

nome do parente do infrator, no caso do infrator sem
domicílio certo.
penalidade para o infrator, sem necessidade do
respectivo preceito legal.
assinatura do autuado.
local de trabalho do fiscal.
prazo para interposição de recurso.

QUESTÃO 45 ____________________________________
QUESTÃO 41 ____________________________________
A Lei n.º 41/1989 e o Decreto n.º 12.094/1989 regulamentam
a Política Ambiental do Distrito Federal, estabelecendo o
Sistema Distrital de Meio Ambiente, que tem como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

órgão superior a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente.
órgão de execução a Comissão de Meio Ambiente da
Administração Regional de Brasília.
órgão setorial a Comissão de Meio Ambiente da
Administração Regional do Gama.
órgão executor a Secretaria de Obras.
órgão institucional a Secretaria de Governo.
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Com fundamento na legislação distrital que dispõe sobre
produção, fiscalização e destino final de agrotóxicos, entre
outros, Lei n.º 414/1993, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

É permitida, no Distrito Federal, a instalação de
indústrias químicas de agrotóxicos, seus componentes
e afins, desde que licenciada devidamente.
É permitida a instalação de estabelecimentos que
comercializem agrotóxicos em setores residenciais,
desde que autorizada pela administração regional.
Somente podem ser distribuídos os agrotóxicos
previamente registrados nos órgãos federais, sem a
necessidade de cadastro no Distrito Federal.
É vedada a aplicação de agrotóxicos por via aérea.
Podem ser utilizados para a aplicação de agrotóxicos
os equipamentos específicos para irrigação.
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QUESTÃO 46 ____________________________________

QUESTÃO 49 ____________________________________

Uma construtora deseja, à revelia dos moradores da região,
em projeto sem relevância social ou utilidade pública, ampliar
o calçamento de quadras no Plano Piloto, destruindo
copaíbas, jacarandás, ipês e pequis.

A reciclagem dos resíduos sólidos no Distrito Federal visa à
manutenção da qualidade e à sanidade do meio ambiente e
do desenvolvimento econômico sustentado, nos termos da
Lei n.º 462/1993. Assinale a alternativa correta à luz da
referida legislação.

Com base nessa situação hipotética e considerando que, no
Distrito Federal, além do tombamento do Plano Piloto em
nível distrital, federal e internacional, há outras espécies de
tombamento, como o previsto no Decreto n.º 14.783/1993,
que dispõe a respeito do tombamento de espécies
arbóreo-arbustivas, assinale a alternativa correta.

(A)

(A)
(B)

(C)
(D)

(E)

A construtora pode realizar a obra se plantar o mesmo
montante de árvores em outros locais.
A construtora pode realizar a obra, pois tais espécies
não são imunes ao corte em áreas urbanas em
nenhuma hipótese.
A Secretaria de Meio Ambiente pode autorizar
excepcionalmente a execução da obra.
A construtora não pode realizar tal obra, tendo em vista
que as espécies mencionadas são tombadas, e a obra
não tem relevância social ou interesse público.
Qualquer árvore pode ser cortada no Distrito Federal
para a realização de obras.

QUESTÃO 47 ____________________________________
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza (SNUC) prevê dois grupos de unidades de
conservação: as unidades de proteção integral, que permitem
apenas o uso indireto dos recursos naturais, e as unidades
de uso sustentável, que permitem o uso direto dos recursos
naturais. Assinale a alternativa que apresenta unidade de
conservação de proteção integral.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

estação ecológica
área de proteção ambiental (APA)
área de relevante interesse ecológico (ARIE)
floresta nacional (FLONA)
reserva particular do patrimônio natural (RPPN)

QUESTÃO 48 ____________________________________
Entre as unidades de conservação de uso sustentável, há
uma de domínio público que abriga populações tradicionais
com o objetivo de exploração dos recursos naturais no
presente, respeitando a possibilidade de sua utilização no
futuro. Assinale a alternativa que apresenta essa unidade de
conservação.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

reserva biológica
reserva de desenvolvimento sustentável
reserva de fauna
reserva particular do patrimônio natural (RPPN)
monumento natural
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(B)

(C)

(D)
(E)

A reciclagem será executada sob a orientação do
Poder Legislativo.
Alguns materiais considerados resíduos sólidos
poderão ser depositados in natura nos espaços
públicos do Distrito Federal.
Considera-se reciclagem a manipulação de materiais
descartados como inservíveis, de origem orgânica ou
inorgânica.
A fase de compostagem não é parte do processo
de reciclagem.
O Serviço Autônomo de Limpeza Urbana (SLU) não
pode comercializar os materiais recicláveis oriundos de
resíduos sólidos domiciliares coletados pelos
serviços públicos.

QUESTÃO 50 ____________________________________
No Brasil, a mineração, de um modo geral, está submetida a
um conjunto de regulamentações, em que os três níveis de
poder estatal possuem atribuições com relação à mineração
e ao meio ambiente. Com base na regulamentação da
exigência de garantia de reabilitação ou recuperação de área
degradada por empreendimentos na Lei Distrital
n.º 1.393/1997, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A garantia poderá ser efetuada por meio de fiança
bancária.
A garantia pode ultrapassar vinte por cento do valor
global do empreendimento.
A garantia será equivalente à metade do custo total do
projeto de controle ambiental.
A garantia pode ser dada com base no projeto do
serviço de reabilitação ou recuperação.
A caução em títulos da dívida pública não pode ser
dada como garantia.

QUESTÃO 51 ____________________________________
Considerando a Resolução CONAMA n.º 273/2000, que
estabelece diretrizes para o licenciamento ambiental de
postos de combustíveis e serviços, assinale a alternativa
correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

Para funcionar, um posto de combustíveis só precisa
da licença prévia.
A licença prévia e a de instalação poderão ser
expedidas concomitantemente.
O projeto básico de um posto de combustíveis é
requisito para a licença de operação.
No caso de posto flutuante, há a necessidade de
documento da Capitania dos Portos para a licença
de operação.
Em caso de acidentes e passivos ambientais, o posto
licenciado não será responsabilizado na adoção de
medidas para controle da situação emergencial.
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QUESTÃO 52 ____________________________________

QUESTÃO 55 ____________________________________

O Distrito Federal possui legislação avançada com relação a
instrumentos de avaliação de impacto ambiental consoante a
Lei n.º 1.869/1998. A respeito do relatório de impacto de
vizinhança (RIVI), assinale a alternativa correta.

Um hotel é construído em distância inferior a trinta metros da
margem do Lago Paranoá, em Brasília – DF. A fiscalização
do DF embarga a obra. A construtora entra com recurso, com
alegação de que, em área urbana, não existe a noção de

(A)

área de preservação permanente e de que, no nível mais
baixo do Lago, a distância é maior que trinta metros.

(B)
(C)
(D)
(E)

Tem como um dos seus elementos a capacidade do
transporte público de absorver o aumento da demanda.
Só é exigido para empreendimentos privados.
É instrumento idêntico ao estudo prévio de impacto
ambiental (EPIA).
Só pode ser exigido em zona urbana.
Pode ser elaborado por um único profissional.

Com

base

nessa

situação

hipotética,

na

Resolução

n.º 302/2002 (que dispõe sobre parâmetros, definições e
limites de áreas de preservação permanente de reservatórios
artificiais e sobre o regime de uso do entorno) e na
Resolução n.º 303/2002 (que dispõe sobre parâmetros,
definições e limites de áreas de preservação permanente),
ambas do CONAMA, assinale a alternativa correta.

QUESTÃO 53 ____________________________________
Um bar situado em uma entrequadra do Plano Piloto, com
música ao vivo, produz ruídos superiores a 80 dB nas
residências próximas. Seu alvará de funcionamento está
vencido e não prevê a utilização de música ao vivo. Já foi
autuado há dois dias. Servidores do governo, provocados
pelas denúncias feitas pelos moradores, desejam adentrar no
estabelecimento para medir o som interno; entretanto, os
funcionários do bar impedem-lhes a entrada, por não terem
mandato judicial.
Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa
correta de acordo com a Lei n.º 4.092/2008.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os funcionários do bar estão agindo de acordo com a
referida lei.
Por ser o bar uma pessoa jurídica, a lei não
se lhe aplica.
Nesse caso, os servidores do governo podem entrar no
bar e autuá-lo por infração administrativa.
Nessa situação, basta a aplicação da sanção de
advertência.
No caso, há circunstâncias atenuantes na imposição
da pena.

(A)

A obra não deveria ter sido embargada, uma vez que a

(B)

construção está a mais de 20 metros do Lago Paranoá.
O recurso deve ser julgado improcedente, e o embargo

(C)

deve continuar.
O recurso deve ser julgado improcedente, mas o
embargo deve ser anulado, pois, para reservatórios
artificiais, não há de se falar de área de preservação

(D)

permanente.
O recurso deve ser julgado procedente, pois a medição

(E)

deve ser feita no nível mais baixo do lago.
A área de preservação permanente no ambiente
urbano só existe em áreas de dunas.

QUESTÃO 56 ____________________________________
A boa gestão dos recursos hídricos é fundamental para a
sustentabilidade do Distrito Federal. Nesse aspecto, o
enquadramento dos corpos de água deve estar baseado não
necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de
qualidade que deveriam possuir para atender às
necessidades da comunidade. A Resolução CONAMA
n.º 357/2005 estabelece a classificação e as diretrizes
ambientais para o enquadramento dos corpos de água
superficiais. Com fundamento nisso, assinale a alternativa

QUESTÃO 54 ____________________________________

correta com relação ao enquadramento das águas doces.

Além da legislação distrital que prevê a reciclagem, o Distrito
Federal deve obedecer à legislação nacional editada pelo
CONAMA, na Resolução n.º 275/2001, que prevê a adoção
de código de cores nos programas de coleta seletiva. Tendo
em vista o padrão de cores nela estabelecidos, assinale a
alternativa correta.

(A)

Classe especial: águas destinadas ao abastecimento
para consumo humano, com desinfecção.

(B)

Classe 1: águas que podem ser destinadas ao
abastecimento
para
consumo
humano,
após

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

azul: plástico
verde: papel
amarelo: madeira
preto: madeira
laranja: resíduos radioativos
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(C)

tratamento convencional.
Classe 2: águas que podem ser destinadas ao
abastecimento
para
consumo
tratamento simplificado.

humano,

após

(D)

Classe 3: águas que podem ser destinadas à
navegação.

(E)

Classe 4: águas que podem ser destinadas à pesca
amadora.
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QUESTÃO 57 ____________________________________

A saúde está intimamente ligada à questão ambiental. Com
base na Resolução CONAMA n.º 358/2005, que dispõe sobre

QUESTÃO 59 ____________________________________
A legislação ambiental, procurando incentivar a efetividade
do direito de moradia, estabeleceu procedimentos de
licenciamento

específicos

na

Resolução

CONAMA

o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços

n.º 412/2009. Assinale a alternativa correta relativa aos

de saúde, assinale a alternativa correta.

empreendimentos destinados à construção de habitações de
interesse social.

(A)

Soluções consorciadas para a disposição final de

(A)

resíduos de saúde não são permitidas.
(B)

Os sistemas de tratamento e a disposição final de

(B)
(C)

pelo órgão ambiental competente.
Os

efluentes

líquidos

provenientes

dos

necessidade

de

apenas

uma

licença,

que

operação.
(D)
(E)

esgoto.

Há necessidade de apenas quatro licenças: a prévia, a
de localização, a de instalação e a de operação.

podem ser lançados livremente na rede pública de

Não há necessidade de licenciamento.

Quaisquer veículos para coleta e transporte externo
dos resíduos de serviços de saúde podem ser usados.

(E)

Há

compreende a de localização, a de instalação e a de

estabelecimentos prestadores de serviços de saúde

(D)

Há necessidade de apenas três licenças: a prévia, a de
instalação e a de operação.

resíduos de serviços de saúde devem estar licenciados

(C)

Há necessidade de apenas duas licenças: a de
instalação e a de operação.

QUESTÃO 60 ____________________________________

Os geradores de resíduos de serviço de saúde não são
responsáveis pelo descarte do material usado; tal
serviço cabe ao Estado.

A existência de solo contaminado pode configurar sério risco
à saúde pública e ao meio ambiente. Nesse aspecto, a
Resolução CONAMA n.º 420/2009 dispõe sobre critérios e
valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença
de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o

QUESTÃO 58 ____________________________________

gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas
substâncias em decorrência de atividades antrópicas. Para
avaliar a qualidade de um solo e reabilitá-lo, devem ser

Empreendimentos

agropecuários

também

têm

tido

tratamento especial com relação às áreas de preservação
permanentes

(APP).

Assim,

a

Resolução

CONAMA

estabelecidos

parâmetros

comuns

de

medição

e

de

terminologia. De acordo com a referida resolução, assinale a
alternativa que associa corretamente um termo e sua
respectiva definição.

n.º 425/2010 dispõe sobre critérios para a caracterização de
atividades e empreendimentos agropecuários sustentáveis

(A)

Limite de Detecção do Método (LDM): é a menor

do agricultor familiar, do empreendedor rural familiar, dos

concentração de uma substância que pode ser

povos e das comunidades tradicionais como de interesse

determinada

social para fins de produção, intervenção e recuperação de

(B)

áreas de preservação permanente e de outras de uso

com

precisão

Limite de Quantificação Praticável (LQP): é a menor
concentração de uma substância que pode ser
detectada, mas não necessariamente quantificada.

limitado. A respeito desse assunto, assinale a alternativa que
(C)

representa atividade de interesse social.

quantitativamente,

e exatidão.

Valor de Investigação (VI): é a concentração de
determinada

substância

no

solo

ou

na

água

subterrânea acima da qual existem riscos potenciais,
(A)

atividades

de

pecuária

extensiva

em

latifúndios

na Amazônia

diretos ou indiretos, à saúde humana.
(D)

Valor

Orientador

(VO):

é

a

concentração

de

valor-limite de determinada substância no solo, tal que

(B)

pesca em área de reserva biológica

(C)

caça em unidade de conservação de proteção integral

(D)

manutenção do pastoreio extensivo tradicional nas

substâncias químicas que fornecem orientação relativa

áreas com cobertura vegetal de campos de altitude

à

uso de transgênicos pelo agronegócio multinacional

água subterrânea.

(E)
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ele seja capaz de sustentar as suas funções principais.
(E)

Valor de Prevenção (VP): é a concentração de
qualidade

e

às

alterações
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PROVA DISCURSIVA
ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO TEXTO
Para a elaboração do texto, atente para as seguintes orientações:
 O texto tem o objetivo de avaliar os conhecimentos específicos e ainda a capacidade de expressão na modalidade
escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. O candidato deverá produzir, a partir do
tema proposto, um texto, com extensão máxima de 30 (trinta) linhas, primando pela clareza, precisão, consistência,
concisão e aderência às normas do registro formal.
 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com
material transparente.
 A folha de texto definitivo não poderá ser assinada, rubricada nem conter qualquer palavra ou marca que
identifique o candidato, sob pena de anulação do texto. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no
espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará a anulação do texto.
 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para
rascunho neste caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação.

TEMA
Considere as seguintes situações hipotéticas.
Situação 1:
Um fazendeiro, com autorização de autoridade competente, mata uma onça para proteger o seu rebanho, que
garante o sustento dele próprio e de sua família.
Situação 2:
Benício, sem autorização de autoridade ambiental competente, caça peixe-boi na Amazônia com o objetivo de
exportar a pele para países vizinhos.
Situação 3:
Uma madeireira destrói vegetação primária, em estágio médio de regeneração, do bioma Mata Atlântica, cortando e
vendendo essa madeira por decisão exclusiva do seu diretor-presidente.
Com base nessas situações hipotéticas, redija um texto dissertativo que responda, necessariamente e da forma
mais completa possível, às seguintes perguntas:
(a) o fazendeiro e Benício estão sujeitos a denúncias por crimes contra a fauna?
(b) a madeireira poderia, em tese, ser responsabilizada civil, administrativa e penalmente?
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