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INSTRUÇÕES 
 
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas 

e das normas que regem este Concurso Público.  

 
1. Verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua 

substituição. 

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, sendo 

apenas 1 (uma) a resposta correta. 

3. O tempo para a realização da prova é de 4 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O 

candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após transcorrida 1 hora e 30 minutos de seu início. Os 

dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a ata da 

prova. 

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois 

são parte integrante da prova. 

5. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. 

6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 12/09/2011, até as 18h, na internet, no 

portal da Fundatec www.fundatec.org.br e no painel de publicações do CRMV/RS. 
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  LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.  
 

Espécies exóticas invasoras 
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Espécies exóticas invasoras são organismos (plantas, animais e micro-organismos) que, uma 
vez introduzidos em um novo ambiente, ali se _________, passam a desenvolver populações 
autorregenerativas e, depois de certo período de tempo, causam impactos ecológicos, econômicos ou 
sociais negativos. Esse verdadeiro processo de invasão biológica tende a causar inestimável perda de 
biodiversidade. Animais, plantas ou micro-organismos introduzidos num ecossistema do qual não fazem 
parte originalmente, mas onde se adaptam e passam a dominar, __________ os processos naturais e os 
organismos nativos. 

Há várias formas de invasão. Algumas podem ser acidentais, como, por exemplo, quando 
larvas, ovos, sementes, micro-organismos ou insetos são transportados de um lugar para outro 
involuntariamente pelo homem. A maior parte das invasões, no entanto, está relacionada a atividades 
intencionais do homem, como o comércio internacional de animais de estimação, as criações de interesse 
econômico e o cultivo de plantas ornamentais ou de outros tipos. 

Embora não _______  números precisos, calcula-se que as espécies exóticas invasoras 
causem prejuízos de US$ 1,4 trilhão por ano no mundo: US$ 137 bilhões só nos Estados Unidos e US$ 49 
bilhões no Brasil. Mesmo assim, ainda se gasta muito pouco na prevenção, no controle e na  ............  
dessas espécies. 

No Brasil, o número dessas espécies chega, aproximadamente, a 250, entre insetos, 
mamíferos, peixes, moluscos, gramíneas, árvores e diversos outros tipos de organismos. Não há um 
ranking das espécies que causam maiores prejuízos. Mas, entre elas, encontram-se, no Brasil, o mexilhão 
dourado, o javali e o caramujo gigante africano. 

O mexilhão dourado é um bicho pequeno – não ___  mais do que 4 centímetros –, um molusco 
de água doce, originário do sul da Ásia, que chegou ao Brasil em 1998. Já infestou rios, lagos e 
reservatórios da região Sul e do Pantanal e começa a ser detectado em São Paulo. Além de desequilibrar 
os ....... ecológicos em que se instalou, colocando em risco de extinção espécies nativas, o invasor ameaça 
o setor elétrico brasileiro, a agricultura irrigada, a pesca e o abastecimento de água, já que entope 
tubulações, interfere na cadeia alimentar e provoca contaminação. Além disso, o mexilhão dourado se 
reproduz e se propaga com muita rapidez – a espécie começa a se reproduzir ainda muito jovem, quando 
tem apenas 5 milímetros, e se espalha ao ritmo de 240 quilômetros por ano. 

O caramujo gigante, nativo da África, um molusco terrestre que atinge 15 centímetros de 
comprimento por 8 de largura e pesa mais de 200 gramas, foi introduzido no Brasil há cerca de 20 anos 
como alternativa econômica ao escargot. A experiência não deu certo. Dez anos depois, descobriu-se que 
ele podia transmitir doenças. Os criadores, então, soltaram o animal na natureza. Ele .......... e hoje é 
encontrado em quase todo território nacional, principalmente no Nordeste. Além de transmitir vermes, o 
caramujo destrói plantações, come frutas e legumes, e compete com outros moluscos da fauna nativa, 
podendo levá-los à extinção. 

O javali, por sua vez, não chegou ao país como clandestino e nem foi trazido para ser criado. A 
espécie foi levada à Argentina para servir de caça esportiva. De lá passou para o Uruguai e, depois, em 
1991, para o Brasil, invadindo o Rio Grande do Sul, de onde se espalhou pelo país. Hoje, é encontrado em 
estado selvagem no Paraná, em São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O javali 
ataca plantações de milho e animais de criação e pode transmitir doenças para a fauna nativa. 

Além desses invasores há, por exemplo, algumas gramíneas africanas, como a braquiária e o 
capim-gordura, que infestam espaços naturais e agrícolas, e são muito difíceis de exterminar. Há também 
espécies do gênero Pínus que podem se dispersar facilmente em áreas naturais, causando grande impacto 
em regiões de savana ou de vegetação rasteira.  

(http//educação.uol.com.br/biologia/índex-c.jhtm – Adaptado) 
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QUESTÃO 01 – Considerando o sentido do texto, as 
formas verbais que completam as lacunas tracejadas 
das linhas 02, 06, 13 e 21 são, respectivamente: 
 
A) estabelecem – prejudicam – existam – tem 
B) estabelece – prejudicam –  exista – têm 
C) estabelecem – prejudicam – existam – têm 
D) estabelece – prejudica – existam – tem 
E) estabelecem – prejudica – exista – tem 
 
 
QUESTÃO 02 – As palavras que completam, correta e 
respectivamente, as lacunas pontilhadas das linhas 15, 
24 e 32 são: 
 
A) erradicação – nixos – proliferou 
B) erradicação – nichos – proliferou 
C) erradicação – nixos – prouliferou 
D) eradicação – nichos – proliferou 
E) eradicação – nixos – prouliferou 
 
 
QUESTÃO 03 – Avalie as seguintes afirmações sobre 
o texto: 
 

I. Pode-se dizer que, no Brasil, há apenas três 
espécies exóticas invasoras: o mexilhão 
dourado, o caramujo gigante e o javali. 

II. Após a leitura do texto, sabe-se ao certo o 
número de espécies exóticas invasoras que 
existem no Brasil. 

III. Existem exemplares da fauna e da flora entre as 
espécies exóticas que invadiram o Brasil. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas III. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 04 – Em cada alternativa abaixo, os pares 
de palavras, todas retiradas do texto, são acentuados 
pela mesma regra, à exceção de: 
 
A) exóticas – biológica. 
B) está – Paraná. 
C) prejuízos – país. 
D) há – é. 
E) inestimável – econômico. 
 
 
QUESTÃO 05 – Nas palavras abaixo, todas retiradas 
do texto, as letras sublinhadas representam um só 
fonema, MENOS em 
 
A) processos. 
B) bicho. 
C) irrigada. 
D) gramas. 
E) espalhou. 

QUESTÃO 06 – Em qual alternativa a separação de 
sílabas foi feita corretamente? 
 
A) bi – o – di – ver – si – dade (linha 05). 
B) eco – ssis – te – ma (linha 05). 
C) aci – den – tais (linha 08). 
D) cla – ndes – ti – no (linha 36). 
E) a – fri – ca – nas (linha 41). 
 
 
QUESTÃO 07 – Todas as formas verbais retiradas do 
texto estão flexionadas no mesmo tempo e modo, à 
exceção de: 
 
A) são (linha 01). 
B) fazem (linha 05). 
C) causem (linha 14). 
D) ameaça (linha 24). 
E) começa (linha 27). 
 
 
QUESTÃO 08 – Em todas as palavras abaixo, retiradas 
do texto, a letra sublinhada possui o mesmo som, 
MENOS em 
 
A) invasoras. 
B) desenvolver. 
C) estimação. 
D) precisos. 
E) causam. 
  
 
QUESTÃO 09 – Considere as seguintes palavras 
retiradas do texto. 
 

1. verdadeiro  
2. invasão  
3. elétrico 
4. animal 
5. savana 

 
Das palavras acima, quais flexionam no plural 
acrescentando-se apenas a letra –s ao singular? 
 
A) 1, 2 e 4. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 1, 3 e 5. 
D) 2, 3 e 5. 
E) 2, 4 e 5. 
 
 
QUESTÃO 10 – As palavras abaixo, todas retiradas do 
texto, não admitem flexão para o gênero feminino, à 
exceção de: 
 
A) organismos (linha 01). 
B) período (linha 03). 
C) dourado (linha 21). 
D) nacional (linha 33). 
E) país (linha 36). 
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QUESTÃO 11 – Todos os vocábulos sublinhados 
abaixo pertencem à mesma classe de palavras, com 
EXCEÇÃO de: 
 
A) um novo ambiente (linha 02). 
B) plantas ornamentais (linha 12). 
C) maiores prejuízos (linha 19). 
D) O mexilhão dourado (linha 21). 
E) um molusco terrestre (linha 29). 
 
 
QUESTÃO 12 – Se no trecho “O javali ataca 
plantações de milho e animais de criação” (linhas 
39/40), a forma verbal fosse flexionada no futuro do 
pretérito, teríamos: 
 
A) atacará. 
B) atacaria. 
C) atacarão. 
D) atacaríamos. 
E) atacaram. 
 
 
QUESTÃO 13 – Considerando-se o trecho “... um 
molusco de água doce, originário do sul da Ásia...” 
(linhas 21/22) todas as alternativas abaixo poderiam 
substituir a palavra sublinhada sem provocar mudança 
de sentido na frase, MENOS 
 
A) provindo. 
B) oriundo. 
C) vincendo. 
D) proveniente. 
E) procedente. 
 
 
QUESTÃO 14 – Em qual das palavras abaixo, todas 
retiradas do texto, o número de letras e fonemas está 
corretamente indicado? 
 
A) hoje – 4 letras e 4 fonemas. 
B) bilhões – 7 letras e 7 fonemas. 
C) frutas – 6 letras e 5 fonemas. 
D) Grosso – 6 letras e 5 fonemas. 
E) rasteira – 8 letras e 6 fonemas. 
 
 
QUESTÃO 15 – Se no trecho “... o mexilhão dourado 
se reproduz e se propaga com muita rapidez...” (linhas 
26/27) o vocábulo mexilhão fosse para o plural, 
quantas outras palavras deveriam, obrigatoriamente, 
sofrer alterações para manter a correção do período? 
 
A) 2. 
B) 3. 
C) 4. 
D) 5. 
E) 6. 
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LEGISLAÇÃO INTERNA 
 
QUESTÃO 16 – O Conselho Federal de Medicina 
Veterinária e os Conselhos Regionais de Medicina 
Veterinária constituem, em seu conjunto, uma:  
 
A) Autarquia. 
B) Empresa pública. 
C) Empresa privada de direito público. 
D) Sociedade limitada. 
E) Pequena empresa. 
 
 
QUESTÃO 17 – O Conselho Federal de Medicina 
Veterinária e os Conselhos Regionais de Medicina 
Veterinária são dotados de personalidade jurídica de 
direito 
 
A) sindical.  
B) público. 
C) administrativo. 
D) privado. 
E) comercial. 
 
 
QUESTÃO 18 – O Conselho Federal de Medicina 
Veterinária e os Conselhos Regionais de Medicina 
Veterinária possuem 
 
A) autonomia administrativa. 
B) autonomia administrativa e financeira. 
C) dependência administrativa. 
D) dependência financeira. 
E) dependência administrativa e financeira. 
 
 
QUESTÃO 19 – A sede do Conselho Federal de 
Medicina Veterinária localiza-se em: 
 
A) São Paulo. 
B) Rio de Janeiro. 
C) Belo Horizonte. 
D) Brasília. 
E) Porto Alegre. 
 
 
QUESTÃO 20 – O Conselho Federal de Medicina 
Veterinária compor-se-á de: um presidente, um vice-
presidente, um secretário-geral, um tesoureiro e mais 
______ conselheiros. 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
frase acima. 
 
A) dois 
B) três 
C) quatro 
D) cinco 
E) seis 
 
 
 

QUESTÃO 21 – De acordo com a Lei nº 5.517/68, é 
atribuição do Conselho Federal de Medicina 
Veterinária, dentre outras: 
 
A) Organizar o seu regimento interno. 
B) Organizar o regimento interno dos Conselhos 

Regionais. 
C) Responder quaisquer dúvidas suscitadas pelos 

médicos-veterinários. 
D) Julgar em primeira instância os recursos das 

deliberações dos Conselhos Regionais. 
E) Publicar o relatório mensal dos seus trabalhos e a 

relação de profissionais inscritos. 
 
 
QUESTÃO 22 – De acordo com a Lei nº 5.517/68, o 
Conselheiro Federal ou Regional que faltar, no decorrer 
de um ano, sem licença prévia do respectivo Conselho, 
a __________ reuniões, perderá automaticamente o 
mandato, sendo sucedido por um dos suplentes. 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
frase acima. 
 
A) 3 (três) 
B) 4 (quatro) 
C) 5 (cinco) 
D) 6 (seis) 
E) 7 (sete) 
 
 
QUESTÃO 23 – Assinale com V a assertiva verdadeira 
e com F a assertiva falsa, sobre as atribuições dos 
Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, 
conforme preconiza a Lei nº 5.517/68. 
 
(  ) Organizar o seu regimento interno, submetendo-o à 

aprovação de seus membros.  
(  ) Inscrever os profissionais registrados residentes em 

sua jurisdição e expedir as respectivas carteiras 
profissionais. 

(  ) Fiscalizar o exercício da profissão, punindo os seus 
infratores, bem como representando as autoridades 
competentes acerca de fatos que apurar e cuja 
solução não seja de sua alçada. 

(  ) Funcionar como Tribunal de Honra dos 
profissionais, zelando pelo prestígio e bom nome da 
profissão. 

(  ) Promover perante o juízo da Fazenda Pública e 
mediante processo de executivo fiscal, a cobrança 
das penalidades previstas para execução da 
presente Lei. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de 
cima para baixo, é: 
 
A) V – F – F – F – F. 
B) F – V – V – V – V. 
C) V – F – V – F – V. 
D) F – V – V – F – F. 
E) V – V – V – F – F. 
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QUESTÃO 24 – De acordo com a Lei nº 5.517/68, as 
penas disciplinares aplicáveis pelos Conselhos 
Regionais são as seguintes: 
 

I. Advertência confidencial, em aviso reservado.  
II. Censura confidencial, em aviso reservado. 

III. Censura pública, em publicação oficial.  
IV. Suspensão do exercício profissional até 6 (seis) 

meses. 
V. Cassação do exercício profissional, “ad 

referendum” dos membros do próprio Conselho 
Regional de Medicina Veterinária.  

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas I, II, III e IV. 
E) I, II, III, IV e V. 
 
 
QUESTÃO 25 – Conforme a Lei nº 5.550/68, só é 
permitido o exercício da profissão de Zootecnista  
 
A) ao portador de diploma expedido por Escola de 

Zootecnia oficial ou reconhecida e registrada na 
Diretoria do Ensino Superior do Ministério da 
Educação e Cultura.  

B) ao profissional diplomado em Escola de Zootecnia 
no estrangeiro. 

C) ao Agrônomo diplomado em Faculdade de 
Agronomia em qualquer país estrangeiro. 

D) ao Veterinário diplomado em Faculdade de 
Medicina Veterinária em qualquer país estrangeiro. 

E) a qualquer profissional da área médica. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 26 – Para auxiliar o consumidor na 
escolha adequada dos alimentos, a ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) recomenda que os 
rótulos alimentares devem informar que: 
 

I. Os alimentos como leite e iogurte devem 
informar que são alimentos ricos em cálcio. 

II. Os óleos vegetais não apresentam colesterol. 
III. A quantidade de nutrientes deve ser informada 

por porção de cada alimento e percentual de 
Valor Diário. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I.              
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
 
 
QUESTÃO 27 – Sobre as calorias de nutrientes, 
pode-se dizer que um grama de carboidrato possui  
 
A) 10 calorias. 
B) 08 calorias. 
C) 06 calorias. 
D) 04 calorias. 
E) 03 calorias. 
 
 
QUESTÃO 28 – Identifique as alternativas abaixo 
como V, para verdadeiro, ou F, para falso. 
 
(  ) As gorduras saturadas são normalmente 

encontradas em carnes, leite, manteiga, sorvetes, 
requeijão e iogurte. 

(  ) As gorduras trans são classificadas como um tipo 
de gordura insaturada  

(  ) O colesterol é encontrado em grãos como arroz e 
milho verde. 

(  ) Os óleos vegetais apresentam colesterol em sua 
composição. 

 
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) V – F – F – F.   
B) F – F – V – F.   
C) V – V – V – F.   
D) F – V – F – V.  
E) F – V – V – F. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29 – Sobre as boas práticas previstas na 
Resolução-RDC ANVISA nº 216/2004, pode-se 
afirmar que: 
 

I. São práticas de higiene que devem ser 
obedecidas pelos consumidores. 

II. Envolve desde o preparo do alimento até a 
venda para o consumidor. 

III. Têm como objetivo evitar a ocorrência de 
doenças provocadas pelo consumo de alimentos 
contaminados. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I.  
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
 
 
QUESTÃO 30 – Segundo a Resolução – RDC 
ANVISA nº 216/2004, os micróbios podem ser divi-
didos nos seguintes grupos: __________, 
_________, _________. 
 
Assinale a alternativa cujas informações preenchem 
correta e respectivamente as lacunas da frase acima. 
 
A) vírus – bactérias – fungos 
B) vírus – bactérias patogênicas – bactérias não 

patogênicas 
C) fungos – vírus – bactérias patogênicas 
D) bactérias patogênicas – vírus – insetos 
E) fungos – insetos – bactérias não patogênicas 
 
 
QUESTÃO 31 – Na compra dos alimentos, 
normalmente é utilizado o F.C. (Fator de Correção) 
para evitar faltas ou perdas desnecessárias. Para 
obtenção de 5 kg de um determinado alimento com 
F.C.  de 1,30, que quantidade deverá ser comprada? 
 
A) 6,5 kg. 
B) 6,4 kg. 
C) 6,3 kg. 
D) 3,8 kg. 
E) 3,7 kg. 
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QUESTÃO 32 – Sobre equipamentos e utensílios de 
cozinha, identifique as alternativas abaixo como V, se 
verdadeiras, ou F, se falsas. 
 
(  ) É recomendável a utilização de panelas de vidro 

por serem boas condutoras de calor e de fácil 
limpeza. 

(  ) A ordem de colocação dos equipamentos e 
móveis em cozinhas de trabalho devem obedecer 
as preferências dos manipuladores. 

(  ) Todo equipamento pesado deve ser movimentado 
sobre quatro rodas. 

(  ) Não devem ser conduzidos alimentos na mão, 
mas em pratos ou tabuleiros, e em carros próprios. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 

 
A) V – V – F – F. 
B) V – F – V – V. 
C) F – V – V – V. 
D) F – F – V – V. 
E) F – V – V – F. 
 
 
QUESTÃO 33 – Todos os alimentos abaixo são 
considerados leguminosas, EXCETO 
 
A) lentilha. 
B) ervilha seca. 
C) grão-de-bico. 
D) soja. 
E) milho verde. 
 
 
QUESTÃO 34 – Sobre frutas, legumes e verduras, 
pode-se afirmar que: 
 

I. Verduras e legumes são plantas ou partes de 
plantas que servem para consumo humano. 

II. As partes normalmente consumidas são as 
folhas, frutos, caules, sementes, tubérculos e 
raízes. 

III. Denomina-se “verdura” quando a parte 
comestível do vegetal são os frutos, sementes ou 
as partes que se desenvolvem na terra. 

IV. Fruta é a parte polposa que rodeia a semente de 
plantas, possuindo aroma característico, sendo 
rica em suco, e tendo sabor adocicado. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I.  
B) Apenas II. 
C) Apenas IV. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas I e III. 
 
 

 
 
 

Questão 35 – Sobre os termos normalmente 
utilizados na cozinha, pode-se afirmar que a 
expressão “refogar” os alimentos significa: 
 
A) Cozinhar o alimento em água acidulada. 
B) Passar o alimento na panela quente para dourar a 

superfície. 
C) Introduzir recheios diversos nos alimentos. 
D) Despejar na superfície do alimento a gordura, 

caldo ou temperos.  
E) Espalhar substância pulverizada sobre a 

preparação. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
QUESTÃO 36 – Em relação ao uso do EPI, é 
obrigação do empregador 
 
A) adquirir o EPI adequado ao risco de cada 

atividade. 
B) zelar o EPI. 
C) fornecer ao trabalhador somente o equipamento 

aprovado pelo órgão nacional competente em 
matéria de segurança e saúde no trabalho. 

D) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso 
adequado, guarda e conservação. 

E) substituir imediatamente o EPI, quando danificado 
ou extraviado. 

 
 
QUESTÃO 37 – Analise as assertivas abaixo e 
marque com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(  ) Pode-se conceituar ética como sendo um padrão 

de comportamento orientado pelos valores e pelos 
princípios morais e da dignidade humana.  

(  ) O Homem possui diferentes valores e princípios; e 
a "quantidade" de valores e princípios atribuídos 
determinam a "qualidade" de um padrão de 
comportamento ético. 

(  ) Cultura e a ética estão intrinsecamente ligadas. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 

 
A) V – V – V.  
B) V – V – F.   
C) F – V – V. 
D) V – F – V.  
E) V – F – F.  
 

 
QUESTÃO 38 – Qual dos itens abaixo não está 
relacionado à Responsabilidade Social? 
 
A) Ecologia. 
B) Meio Ambiente. 
C) Coleta Seletiva de Lixo. 
D) Inverno. 
E) Extinção de animais silvestres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 39 – Analise as seguintes assertivas: 
 

I. Exploração dos recursos vegetais de florestas 
e matas de forma controlada, garantindo o 
replantio sempre que necessário.  

II. Preservação total de áreas verdes não 
destinadas à exploração econômica. 

III. Exploração dos recursos minerais (petróleo, 
carvão, minérios) de forma controlada, 
racionalizada e com planejamento. 

 
Quais estão relacionadas à sustentabilidade? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 40 – ____________ é o termo para uma 
crescente tendência mundial, cujo objetivo principal é 
desenvolver produtos, sistemas e serviços que 
reduzam o uso de recursos ____________ e/ou 
minimizem o seu ____________, sendo, assim, 
amigáveis para o meio ambiente. 
 
A) Ecodesign – não renováveis – impacto ambiental 
B) Ecologia – renováveis – impacto ambiental 
C) Ecologia – não renováveis – impacto institucional 
D) Ecodesign – renováveis – impulso institucional 
E) Ecomoda – renováveis – impacto genérico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


