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Leia o texto a seguir para responder as questões de 1 a 6.
CANTO DE PÁSSARO, LINGUAGEM DE GENTE
Por: Sofia Moutinho. Adaptado de:
http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2013/02/canto-de-passarolinguagem-de-gente Acesso em 20 de outubro de 2013

Pássaros e humanos estão bem distantes na
história evolutiva, mas compartilham uma habilidade rara
entre outros animais: a linguagem falada. Não, você não leu
errado. Para muitos cientistas, inclusive o neurobiólogo
Erich Jarvis, da Universidade Duke (Estados Unidos), não
existe diferença biológica entre o canto de alguns pássaros
e a fala humana.
O pesquisador e sua equipe acabam de anunciar,
no encontro anual da Sociedade Americana para o
Progresso da Ciência (AAAS, na sigla em inglês), realizado
nesta semana em Boston, que identificaram em mandarinsdiamante e beija-flores um grupo de 40 genes ligados ao
controle da fala semelhantes aos encontrados em humanos.
Jarvis estuda as bases biológicas da linguagem há
20 anos. Na maior parte de suas pesquisas, examina o
comportamento e o cérebro desses dois pássaros e de
papagaios – os três têm em comum a capacidade de
aprender a vocalizar sons (sejam eles típicos da espécie ou
não). Segundo o pesquisador, o que acontece no cérebro
dessas aves quando cantam é muito similar ao que ocorre
em nosso cérebro quando falamos.
Os resultados do estudo anunciado durante a
conferência ainda não foram publicados, mas depois de
analisar moléculas geradas por genes ativos em mais de
4.700 amostras de tecido cerebral de mandarins-diamante
e beija-flores – alguns do Brasil – e compará-las às do
cérebro humano, Jarvis está seguro de suas conclusões.
“Nossos resultados apontam que comportamentos
e conexões neurais associados à fala e ao canto estão
ligados a traços genéticos compartilhados por humanos e
alguns pássaros que estão separados de nós por três
milhões de anos na história da evolução”, diz. “Isso é
incrível, pois nem nossos parentes mais próximos, como os
chimpanzés, têm essa habilidade de aprender e reproduzir
sons”.
Para o cientista, a habilidade teria evoluído
independentemente em humanos, pássaros e outros
animais que aprendem sons, como as baleias e os
golfinhos.
Nada de especial nos humanos
Jarvis tem uma visão sobre a linguagem bem
diferente do senso comum e da dos linguistas. Para ele,
a linguagem nada mais é do que “a capacidade de controlar
os movimentos da laringe para reproduzir sons". Sendo
assim, o pesquisador explica que não há diferença entre o
canto dos pássaros e a fala humana.
“As definições de fala e linguagem falada são
diferentes para a neurologia e a linguística ou psicologia
comportamental”, explica. “Quando se trata de cérebro,
linguagem e fala são a mesma coisa. O que diferencia os
humanos e esses pássaros dos demais animais é a
habilidade de imitar sons. A capacidade de entender a
linguagem não é única dos humanos; cães e até galinhas
podem entender a linguagem e te obedecer quando você
diz 'senta'."
Para Jarvis, a diferença entre os beija-flores,
mandarins-diamante e humanos está apenas na
complexidade da linguagem. “Acredito que esses pássaros
têm um nível de linguagem mais complexo do que o
imaginado; nós não percebemos porque é um trabalho duro
medir a complexidade da vocalização de tantas espécies.
Mas, dito isso, eles ainda estão muito longe da
complexidade que a linguagem humana adquiriu.”
A psicóloga Janet Werker, da Universidade da
Columbia Britânica (Canadá), que estuda a aquisição
da linguagem em bebês, acredita que os resultados de
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Jarvis podem fomentar a compreensão sobre a evolução
da linguagem humana.
Werker aponta que enquanto a maioria das
espécies, inclusive as estudadas por Jarvis, usa sons para
atrair parceiros para o acasalamento, somente os humanos
usam a linguagem majoritariamente para a comunicação.
“É possível que no início da nossa história evolutiva
usássemos, assim como esses pássaros, a fala e o canto
como atrativos sexuais e depois passamos a usar como
forma de comunicação também”, sugere. “O interessante é
tentar descobrir como se deu essa mudança.”
1. Sobre as ideias presentes no texto, assinale o que for
correto:
a) As pesquisas foram feitas somente com pássaros do
Brasil.
b) Jarvis defende uma teoria diferente da de alguns
estudiosos.
c) Os resultados publicados são baseados em
comparação dos genes ativos de tecido cerebral de
aves com as do cérebro humano.
d) A teoria de que os pássaros possuem linguagem
parecida com a humana é defendida unicamente pelo
neurobiólogo Jarvis.
2. O objetivo central do texto está presente em qual das
alternativas a seguir?
a) Elucidar que é possível que, no início da história
evolutiva, o homem usasse a fala e o canto como
atrativos sexuais e só depois tenha passado a usar a
fala como forma de comunicação também.
b) Divulgar os resultados de pesquisa que identifica em
passarinhos genes e padrões neurais ligados à fala e
sugere que, biologicamente, não existe diferença
entre o canto dessas aves e a linguagem humana.
c) Destacar que a linguagem nada mais é do que a
capacidade de controlar os movimentos da laringe
para reproduzir sons; e que, portanto, não há
diferença entre o canto dos pássaros e a fala
humana.
d) Informar uma visão sobre a linguagem bem diferente
do senso comum e da dos linguistas.
3. Sobre os recursos de construção de sentido do texto,
analise as proposições a seguir:
I. Os parênteses empregados nos três primeiros
parágrafos têm, em todos os três, a mesma função.
II. Em: “depois de analisar moléculas geradas por genes
ativos em mais de 4.700 amostras de tecido cerebral
de mandarins-diamante e beija-flores [...] e comparálas às do cérebro humano”, o pronome oblíquo
empregado gera falta de clareza no entendimento do
texto.
III. Há o predomínio do nível formal na linguagem
empregada no texto, que é escrito em terceira
pessoa. E a linguagem utilizada é a referencial.
IV. Em: “esses pássaros têm um nível de linguagem mais
complexo do que o imaginado; nós não percebemos
[...]” o ponto e vírgula foi empregado para separar
orações de sujeitos diferentes em uma construção
que não permitiria o emprego do ponto.
a)
b)
c)
d)

Apenas as proposições II e III estão corretas.
Apenas as proposições II, III e IV estão corretas.
Apenas as proposições III e IV estão corretas.
Apenas as proposições I e IV estão corretas.
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4. Após a leitura das assertivas em que se analisa o
processo de formação de algumas palavras empregadas
no texto, assinale V para verdadeiro e F para falso. Em
seguida, assinale a alternativa que contenha a ordem
correta de cima para baixo:
(

)

(

)

(

)

(

)

A palavra ”vocalizar” (3º parágrafo) é escrita com
‘z’, pois verbos formados a partir de palavras que
não têm ‘s’ na última sílaba são escritos com ‘z’ (izar).
A palavra “acasalamento” (penúltimo parágrafo) é
um exemplo de derivação parassintética, pois
foram agregados radical e prefixo à palavra inicial.
O plural do nome do pássaro: “mandarinsdiamante” também estaria correto sob a forma:
mandarins-diamantes.
Na palavra “independentemente” (6º parágrafo), o
prefixo ‘im-’ assume a forma ‘in-‘ por estar diante
de uma palavra começada por ‘d’.

A ordem correta é:
a)
b)
c)
d)

V–V–V–F
F–V–F–F
V–F–V–F
F–F–F–V

5. As palavras “fomentar” e “majoritariamente”, destacadas
no texto, significam no contexto, respectivamente:
a)
b)
c)
d)

Desestimular; e relativo à maioria.
Suscitar; e relativo ao poder.
Refrigerar; e relativo à minoria
Incitar; e relativo à predominância.

6. Sobre pontuação entre orações, assinale a única
alternativa INCORRETA de acordo com a norma padrão:
a) Em: “a psicóloga Janet Werker, [...] que estuda a
aquisição da linguagem em bebês, acredita que os
resultados
de
Jarvis
podem
fomentar
a
compreensão”, as vírgulas isolam uma oração
subordinada adjetiva restritiva.
b) Se o trecho sublinhado no texto fosse eliminado, seria
dispensado o uso da vírgula no parágrafo.
c) Em: “comportamentos e conexões neurais
associados à fala estão ligados a traços
compartilhados por humanos e alguns pássaros que
estão separados de nós por três milhões de anos”, a
vírgula foi corretamente dispensada entre a oração
subordinada adjetiva restritiva e a principal.
d) Em: “pássaros e humanos estão bem distantes na
história evolutiva, mas compartilham uma habilidade
rara”, a vírgula está separando duas orações
coordenadas.
7. Está correta, de acordo com a norma padrão, a
correlação entre os tempos e modos verbais na
alternativa:
a) Quem não quisesse se envolver, há de tomar as
medidas cabíveis.
b) A cada vez em que se pensassem melhorias, a lógica
era de que as coisas mudassem.
c) Há pouco tempo, não se poderia pensar que
conseguir uma vaga de emprego venha a ser tão
difícil.
d) Os que comentam esses problemas talvez nem
imaginem a gravidade real que têm.
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8. Assinale a alternativa em que o emprego do sinal de
crase está adequadamente empregado de acordo com o
que determina a norma padrão da língua portuguesa:
a) A partir desse dia, a imprensa ficou sujeita à leis mais
brandas.
b) À imprensa, é facultado o acesso aos dados.
c) A organização predispõe às pessoas a fazerem sua
parte.
d) Não se referia à alguém em especial, mas, à medida
em que falava, voltava-se para mim.
9. Assinale a única opção em que todos os verbos
apresentam variação no radical quando conjugados:
a)
b)
c)
d)

dizer, fazer, crescer.
vencer, buscar, partir.
fingir, examinar, enviesar.
mascarar, poder, passar.

10. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal
está correta.
a)
b)
c)
d)

Nos disseram o resultado parcial e dispensaram-nos.
Querê-la-ia se não me contrariasse tanto.
Poria-me à disposição, desde que me convencesse.
Quando puder, se manifeste a esse respeito.

11. No sistema operacional da Microsoft, Windows Vista,
das alternativas a seguir, assinale a única que
corresponde à definição: “é a principal área exibida na
tela quando se liga o computador e faz-se logon. E neste
espaço é possível colocar itens, como arquivos e pastas,
e organizá-los como se desejar”:
a)
b)
c)
d)

Gadgets
Barra de ferramentas
Menu iniciar
Área de trabalho

12. Com relação à ferramenta Paint do Sistema Operacional
Microsoft Windows, análise os seguintes itens:
I. Na utilização da opção Plano de Fundo Sólido, a cor
do plano de fundo será incluída na seleção quando
você a colar em qualquer lugar na imagem.
II. A opção Elipse possibilita a criação de figuras novas,
como elipses e círculos.
III. Usa-se a opção Pincel para pintar linhas ou curvas
espessas ou de forma livre.
IV. Ao Selecionar Cor define-se a cor atual de primeiro
plano e plano de fundo da figura.
A sequência correta é:
a) Apenas as assertivas I, II, IV estão corretas.
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
d) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
13.Assinale a alternativa correta, que corresponde a
seguinte definição: “Este tipo de programa indesejado,
instalado sem o consentimento do usuário, tem por
objetivo capturar informações de um computador de
forma ilícita ou, ainda, danificar o sistema. Entre os tipos
mais comuns, estão os vírus, que se propagam
infectando outras máquinas com cópias de si próprios.”
a)
b)
c)
d)

Phishing
Malware
Spam
Keyloggers
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14.Na Internet, este comando envia pacotes para um
computador remoto, que por sua vez os reenvia de volta,
e faz uma comparação dos pacotes enviados e
recebidos. Ao final de sua execução é feita uma
estatística da comunicação. Por intermédio desta
estatística pode-se verificar se existe contato com o
computador remoto e qual a performance da
comunicação com a máquina. Assinale a única
alternativa que está relacionada com esta definição:
a) ping
b) talk
c) finger
d) gopher
15.No editor de texto da Microsoft, Word 2007, versão
português, na opção edição de documentos, caixa de
diálogos Fonte, o parâmetro responsável pela aplicação
de caracteres maiúsculos para todo o trecho,
aumentando o tamanho do caractere inicial de cada uma
das palavras é denominado de:
a) versalete
b) contorno
c) relevo
d) tachado
16. Qual é a probabilidade de se obter soma igual a cinco no
lançamento de dois dados?
a) 5/36
b) 3/18
c) 1/9
d) 2/12
17.Por quanto tempo deve-se aplicar R$4.800,00 a taxa de
juros simples de 36% ao ano para gerar R$2.376,00 de
juro? Adote o ano comercial de 360 dias.
a) 1 ano 4 meses e 15 dias
b) 1 ano 5 meses e 20 dias
c) 1 ano 3 meses e 25 dias
d) 1 ano 6 meses e 10 dias
18. Em uma turma de 30 alunos a metade não conseguiu
nota máxima em Português enquanto somente 12 não
conseguiram nota máxima em Matemática. Sabe-se que
somente 17 alunos conseguiram nota máxima em uma
dessas duas matérias. Qual é o número de alunos com
nota máxima tanto em Português quanto em
Matemática?
a) 7
b) 17
c) 15
d) 8
19. Se um relógio adianta 16 minutos por dia, quanto tempo
terá adiantado ao longo de 3 horas e 45 minutos?
a) 2 minutos e meio
b) 2 minutos e 50 segundos
c) Mais de 4 minutos
d) Menos de 2 minutos
20. Se 10 operários constroem um trecho de 6 km de uma
rodovia em 30 dias. Quantos operários são necessários
para construir um trecho de 12 km em 20 dias?
a) 30 Operários
b) 25 Operários
c) 32 Operários
d) 22 Operários
Planejamento e Execução IESES

1016 – TIPO 1

21. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes
assertivas:
I. Segundo o expressamente previsto no Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado (PMDI) 2011/2030, a
administração pública do Estado de Minas Gerais
deve atuar de forma transversal, em rede, o que
significa se focar em três eixos: melhoria da
compreensão da realidade em que os governos estão
inseridos; formulação de ações; e monitoramento e
avaliação das ações, em conjunto com a sociedade.
II. Segundo o Plano Plurianual de Ação Governamental
PPAG 2012-2015, revisado no início de 2013, o
Programa de Gestão Local de Políticas sobre Drogas,
passou a ser de responsabilidade da Secretaria de
Estado de Saúde de Minas Gerais.
III. Segundo se pode aferir do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado (PMDI) 2011/2030, a
Região Norte do Estado de Minas Gerais é a que
apresenta a situação mais crítica quanto ao índice de
mortalidade infantil.
Assinale a resposta correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva I é verdadeira.
Apenas a assertiva III é verdadeira.
Não há assertiva verdadeira nesta questão.
Apenas a assertiva II é verdadeira.

22. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, deverá obedecer aos princípios da:
a) Impessoalidade, moralidade, legalidade, publicidade
e eficiência.
b) Legalidade,
impessoalidade,
interatividade,
capacidade, moralidade e eficiência.
c) Legalidade,
moralidade,
publicidade,
impessoalidade, capacidade e eficiência.
d) Impessoalidade, legalidade, moralidade, relatividade,
publicidade e eficiência.
23.A Lei 9.784/99, que trata do processo administrativo:
a) Expressamente estabelece que é impedido de atuar
em processo administrativo o servidor ou autoridade
que esteja litigando judicial ou administrativamente
com o interessado, com o respectivo cônjuge,
companheiro, parentes e afins até o terceiro grau.
b) Expressamente
exige
que
nos
processos
administrativos sejam observados, entre outros, os
critérios de proporcionalidade entre meios e fins,
vedando a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas necessárias ao
atendimento do interesse geral.
c) Expressamente estabelece que o administrado,
somente quando assistido por advogado, terá direito
a vista dos autos.
d) Expressamente exige que a administração pública
obedeça dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
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para os programas estruturadores detalhadas no
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015 e suas revisões e, para o Ministério
Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais - TCEMG - e os Poderes
Legislativo e Judiciário, às metas consignadas nos
respectivos programas finalísticos do mesmo plano,
observadas as diretrizes de redução das
desigualdades sociais, geração de emprego e renda
com sustentabilidade econômica, social, ambiental e
regional e gestão pública transparente, voltada para
o serviço ao povo mineiro.

24. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes
assertivas:
I. Segundo expressamente previsto pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, a responsabilidade na
gestão fiscal pressupõe a ação planejada e
transparente, em que se previnem riscos e corrigem
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas
públicas, mediante o cumprimento de metas de
resultados entre receitas e despesas e a obediência
a limites e condições no que tange a renúncia de
receita, geração de despesas com pessoal, da
seguridade social e outras, dívidas consolidada e
mobiliária, operações de crédito, inclusive por
antecipação de receita, concessão de garantia e
inscrição em Restos a Pagar.
II. Segundo expressamente previsto pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, são instrumentos de
transparência da gestão fiscal, aos quais será dada
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público: os planos, orçamentos e leis de
diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o
respectivo parecer prévio; o Balancete de Gestão
Patrimonial; o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as
versões simplificadas desses documentos.
III. Segundo expressamente previsto pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, a transparência será
assegurada
também
mediante
incentivo
à
participação popular quando estritamente necessário
à elaboração e discussão de diretrizes orçamentárias
e orçamentos.
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva I é verdadeira.
Apenas a assertiva III é verdadeira.
Apenas a assertiva II é verdadeira.
São verdadeiras apenas as assertivas I e III.

25. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes
assertivas:
I. Segundo expressa disposição contida na lei que
estabelece as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária para o exercício financeiro de 2014,
relativas ao Estado de Minas Gerais, as empresas
controladas pelo Estado publicarão e manterão, nas
suas páginas na internet, relatório bimestral dos
investimentos realizados.
II. Segundo expressa disposição contida na lei que
estabelece as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária para o exercício financeiro de 2014,
relativas ao Estado de Minas Gerais, a previsão de
recursos destinados a atender a sindicato,
associação ou clube de servidores públicos, deverá
ser incluída no limite orçamentário de gasto com
pessoal.
III. Segundo expressa disposição contida na lei que
estabelece as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária para o exercício financeiro de 2014,
relativas ao Estado de Minas Gerais, as prioridades e
metas da administração pública estadual para o
exercício de 2014, atendidas as despesas que
constituem obrigação constitucional ou legal do
Estado e as de funcionamento dos órgãos e
entidades que integram o orçamento fiscal,
correspondem, para o Poder Executivo, às metas
relativas ao exercício de mencionado ano definidas
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Assinale a resposta correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva II é verdadeira.
São verdadeiras as assertivas I, II e III.
Apenas a assertiva I é verdadeira.
Apenas a assertiva III é verdadeira.

26. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes
assertivas:
I. Os fundos privados de investimento são
considerados instrumentos para a implementação de
políticas públicas, porque são geradores de tributos.
II. Os consórcios públicos e os convênios de
cooperação entre os entes federados, são
considerados instrumentos para a implementação de
políticas públicas.
III. Uma concepção pluralista de políticas públicas exige
que o agente político não procure apenas suprimir os
conflitos entre os membros da sociedade, mas sim
assegurar a expressão dos interesses particulares e
construir por meio da equidade, uma solução
harmonizadora das diversas forças sociais.
Assinale a resposta correta:
a)
b)
c)
d)

As assertivas I, II e III são verdadeiras.
Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.
Apenas assertivas II e III, são verdadeiras.
Apenas as assertivas I e III são verdadeiras.

27.A Lei 8.666/93, que trata das licitações:
a) Expressamente estabelece que a administração
deverá sempre dar preferência a bens e serviços
produzidos no país.
b) Expressamente estabelece que a licitação será
sigilosa quanto a seus atos e procedimentos.
c) Expressamente estabelece que qualquer cidadão
poderá requerer à Administração Pública os
quantitativos das obras e os preços unitários de
determinada obra executada.
d) Expressamente estabelece que a licitação destina-se
a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável, devendo ser processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da desvinculação, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
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pesquisa de tecnologias orientadas para o uso
racional e a proteção dos recursos ambientais.

28. A Lei 10.520/02, que trata do pregão presencial e
eletrônico:
a) Expressamente estabelece que para o julgamento e
classificação das propostas, será adotado o critério
da maior qualidade, observados os prazos máximos
para fornecimento, as especificações técnicas e
parâmetros mínimos de desempenho definidos no
edital.
b) Expressamente estabelece que se o vencedor da
licitação não comparecer no prazo de 15 dias de sua
convocação para celebrar o contrato, se tornará
impedido de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios.
c) Expressamente estabelece que nos pregões será
obrigatória, quando a natureza da operação assim o
exigir, a utilização das bolsas de mercadorias no
apoio técnico e operacional à administração pública.
d) Expressamente estabelece que poderá ser adotada a
licitação na modalidade de pregão para a aquisição
de bens e serviços cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações usuais no
mercado.
29. Considerando o que expressamente estabelece a
Constituição de 1988 a respeito do meio ambiente,
assinale a alternativa INCORRETA:
a) A defesa do meio ambiente é princípio a ser
observado pela Ordem Econômica.
b) Compete
aos
Estados
legislar
sobre
responsabilidade por dano ao meio ambiente.
c) Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal,
legislar concorrentemente sobre proteção do meio
ambiente.
d) A competência para a proteção do meio ambiente é
comum, dividindo-se entre a União, os Estados e o
Distrito Federal.
30. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes
assertivas:
I. Segundo o que o que está expressamente previsto na
legislação em vigor, a Política Nacional do Meio
ambiente está baseada, entre outros, nos princípios
de acompanhamento do estado da qualidade
ambiental; na educação ambiental a todos os níveis
do ensino público, inclusive a educação da
comunidade,
objetivando
capacitá-la
para
participação ativa na defesa do meio ambiente; e na
ação governamental na manutenção do equilíbrio
ecológico, considerando o meio ambiente como um
patrimônio
público
a
ser
necessariamente
assegurado e protegido, tendo em vista o uso
coletivo.
II. Segundo o que o que está expressamente previsto na
legislação em vigor, a Política Nacional do Meio
ambiente está baseada, entre outros, nos princípios
de racionalização do uso do solo, do subsolo, da água
e do ar; planejamento e a fiscalização do uso dos
recursos ambientais; e proteção dos ecossistemas,
com a preservação de áreas representativas.
III. Segundo o que o que está expressamente previsto na
legislação em vigor, a Política Nacional do Meio
ambiente está baseada, entre outros, nos princípios
de controle e zoneamento das atividades potencial ou
efetivamente poluidoras; e incentivos ao estudo e à
Planejamento e Execução IESES
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Assinale a resposta correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva II é verdadeira.
Apenas a assertiva III é verdadeira.
São verdadeiras as assertivas I, II e III.
Apenas a assertiva I é verdadeira.

31. A respeito da competência do Conselho Nacional do
Meio Ambiente, é INCORRETO afirmar que:
a) Compete ao CONAMA, decidir, como última instância
judicial e administrativa, sobre as multas impostas
pelo IBAMA.
b) Compete ao CONAMA estabelecer, privativamente,
normas e padrões nacionais de controle da poluição
por veículos automotores, aeronaves e embarcações,
mediante audiência dos Ministérios competentes.
c) Compete ao CONAMA estabelecer normas, critérios
e padrões relativos ao controle e à manutenção da
qualidade do meio ambiente com vistas ao uso
racional dos recursos ambientais, principalmente os
hídricos.
d) Compete ao CONAMA homologar acordos visando à
transformação de penalidades pecuniárias na
obrigação de executar medidas de interesse para a
proteção ambiental.
32.É INCORRETO afirmar que:
a) Segundo o expressamente previsto pela Lei
12.651/212, que trata da proteção da vegetação
nativa, é considerada atividade baixo impacto
ambiental a construção de rampa de lançamento de
barcos e pequeno ancoradouro.
b) Segundo o expressamente previsto pela Lei
12.651/212, que trata da proteção da vegetação
nativa, é considerada atividade baixo impacto
ambiental a coleta de produtos não madeireiros para
fins de subsistência e produção de mudas, como
sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação
específica de acesso a recursos genéticos.
c) Segundo o expressamente previsto pela Lei
12.651/212, que trata da proteção da vegetação
nativa, é considerada atividade baixo impacto
ambiental a construção e manutenção de cercas na
propriedade.
d) Segundo o expressamente previsto pela Lei
12.651/212, que trata da proteção da vegetação
nativa, é considerada atividade baixo impacto
ambiental a abertura de pequenas vias de acesso
interno e suas pontes e pontilhões.
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33. Assinale a alterativa INCORRETA:
a) A elaboração do estudo de impacto de vizinhança não
torna facultativa a elaboração e a aprovação de
estudo prévio de impacto ambiental.
b) Compete aos Estados e ao Distrito Federal definir as
atividades privadas ou públicas que em área urbana
dependerão de elaboração de estudo prévio de
impacto de vizinhança para obter as licenças ou
autorizações de construção, ampliação ou
funcionamento.
c) O estudo de impacto de vizinhança será executado
de forma a contemplar os efeitos positivos e
negativos do empreendimento ou atividade quanto à
qualidade de vida da população residente na área e
suas proximidades, incluindo, entre outras, a análise
do adensamento populacional.
d) O estudo de impacto de vizinhança será executado
de forma a contemplar os efeitos positivos e
negativos do empreendimento ou atividade quanto à
qualidade de vida da população residente na área e
suas proximidades, incluindo, entre outras, a análise
da valorização imobiliária.
34. Considerando o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza – SNUC, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Para os fins do SNUC, entende-se por “conservação
da natureza”, a conservação de ecossistemas e
habitats naturais e a manutenção e recuperação de
populações viáveis de espécies em seus meios
naturais e, no caso de espécies domesticadas ou
cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido
suas propriedades características.
b) Para os fins do SNUC, entende-se por “restauração”,
a restituição de um ecossistema ou de uma
população silvestre degradada o mais próximo
possível da sua condição original.
c) Para os fins do SNUC, entende-se por “conservação
in situ”, a conservação de ecossistemas e habitats
naturais e a manutenção e recuperação de
populações viáveis de espécies em seus meios
naturais e, no caso de espécies domesticadas ou
cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido
suas propriedades características.
d) Para os fins do SNUC, entende-se por “zona de
amortecimento”, o entorno de uma unidade de
conservação, onde as atividades humanas estão
sujeitas a normas e restrições específicas, com o
propósito de minimizar os impactos negativos sobre
a unidade.
35. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes
assertivas:
I. É função institucional do IBAMA promover o inquérito
civil e a ação civil pública, para a proteção do meio
ambiente.
II. Têm legitimidade para propor ação civil pública, entre
outros legitimados, a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, além da associação que,
concomitantemente, esteja constituída há pelo
menos 1 (um) ano nos termos da lei civil e inclua,
entre suas finalidades institucionais, a proteção ao
meio ambiente.
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III. O mandado de segurança coletivo também pode ser
impetrado por partido político que tenha
representação no Congresso Nacional.
Assinale a resposta correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva II é verdadeira.
Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.
Apenas a assertiva III é verdadeira.
Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.

36.É INCORRETO afirmar que:
a) Segundo o expressamente previsto pela Lei
10.671/03, o Estatuto do Torcedor, é assegurado ao
torcedor o direito de receber do Ouvidor da
Competição as respostas às sugestões, propostas e
reclamações, que encaminhou, no prazo de trinta
dias.
b) Segundo o expressamente previsto pela Lei
10.671/03, o Estatuto do Torcedor, é direito do
torcedor que os órgãos da Justiça Desportiva, no
exercício de suas funções, observem os princípios da
impessoalidade, da moralidade, da celeridade, da
iniquidade, da publicidade e da independência.
c) Segundo o expressamente previsto pela Lei
10.671/03, o Estatuto do Torcedor, a função de
Ouvidor da Competição poderá ser remunerada pelas
entidades de prática desportiva participantes
da competição.
d) Segundo o expressamente previsto pela Lei
10.671/03, o Estatuto do Torcedor, é dever da
entidade responsável pela organização da
competição, disponibilizar um médico e dois
enfermeiros-padrão para cada dez mil torcedores
presentes à partida.
37. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes
assertivas:
I. Segundo o expressamente previsto pela Lei
12.651/212, que trata da proteção da vegetação
nativa, uma área não coberta por vegetação nativa
pode ser protegida e assim ser considerada Área de
Preservação Permanente.
II. Segundo o expressamente previsto pela Lei
12.651/212, que trata da proteção da vegetação
nativa, também é uso alternativo do solo a
substituição de vegetação nativa e formações
sucessoras por outras coberturas do solo, como
atividades industriais, de mineração e de transporte.
III. Segundo o expressamente previsto pela Lei
12.651/212, que trata da proteção da vegetação
nativa, podem ser considerada de interesse social as
obras de infraestrutura destinadas às concessões e
aos serviços públicos de transporte.
Assinale a resposta correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva I é verdadeira.
Apenas as assertivas I e III são verdadeiras.
Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.
Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.
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38.É INCORRETO afirmar que:
a) Segundo o expressamente previsto pela Lei
11.343/06, que trata do Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas, as atividades de prevenção
do uso indevido de drogas devem observar, entre
outros princípios e diretrizes, a adoção de estratégias
preventivas gerais de proteção da população,
considerando as diferentes drogas utilizadas.
b) Segundo o expressamente previsto pela Lei
11.343/06, que trata do Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas, as atividades de prevenção
do uso indevido de drogas devem observar, entre
outros princípios e diretrizes, a implantação de
projetos pedagógicos de prevenção do uso indevido
de drogas, nas instituições de ensino público e
privado, alinhados às Diretrizes Curriculares
Nacionais e aos conhecimentos relacionados a
drogas.
c) Segundo o expressamente previsto pela Lei
11.343/06, que trata do Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas, as atividades de prevenção
do uso indevido de drogas devem observar, entre
outros princípios e diretrizes, o reconhecimento do
“não-uso”, do “retardamento do uso” e da redução de
riscos como resultados desejáveis das atividades de
natureza preventiva, quando da definição dos
objetivos a serem alcançados.
d) Segundo o expressamente previsto pela Lei
11.343/06, que trata do Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas, as atividades de prevenção
do uso indevido de drogas devem observar, entre
outros princípios e diretrizes, a adoção de conceitos
objetivos e de fundamentação científica como forma
de orientar as ações dos serviços públicos
comunitários e privados e de evitar preconceitos e
estigmatização das pessoas e dos serviços que as
atendam.
39. Considerando os Poderes do Estado, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Cabe ao Poder Executivo sancionar as leis ordinárias
produzidas pelo Poder Legislativo.
b) Cabe ao Poder Executivo, por meio de seus diversos
órgãos, impor multas para forçar o cumprimento da
legislação.
c) Cabe ao Poder Executivo expedir decretos que
regulamentam as leis.
d) Cabe ao Poder Legislativo editar leis e seus
respectivos regulamentos.
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III. Segundo o expressamente previsto pela Lei
11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, é
forma de violência doméstica e familiar contra a
mulher, a violência patrimonial, que também pode ser
entendida como qualquer conduta que configure
subtração parcial ou total de seus instrumentos de
trabalho.
Assinale a resposta correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.
Apenas as assertivas I e III são verdadeiras.
Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.
Apenas a assertiva I é verdadeira.

41. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) A Constituição de 1988, ao tratar da Saúde,
expressamente estabelece que são de relevância
pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao
Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua
execução ser feita diretamente ou através de
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de
direito privado.
b) A Constituição de 1988, ao tratar da Saúde,
expressamente estabelece que compete aos Estados
e ao Distrito Federal dispor sobre o regime jurídico, o
piso salarial profissional, as diretrizes para os Planos
de Carreira e a regulamentação das atividades de
agente comunitário de saúde e agente de combate às
endemias.
c) A Constituição de 1988, ao tratar da Saúde,
expressamente estabelece que as ações e serviços
públicos de saúde devem integrar uma rede
regionalizada e hierarquizada, constituindo um
sistema único, organizado, que observe, dentre
outras às diretrizes de descentralização, com direção
única em cada esfera de governo e participação da
comunidade.
d) A Constituição de 1988, ao tratar da Saúde,
expressamente estabelece que as ações e serviços
públicos de saúde devem integrar uma rede
regionalizada e hierarquizada constituindo um
sistema único, organizado, que observe, dentre
outras, às diretrizes de atendimento integral, com
prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuízo
dos
serviços
assistenciais
e
descentralização, com direção única em cada esfera
de governo.

40. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes
assertivas:
I. Segundo o expressamente previsto pela Lei
11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, é
forma de violência doméstica e familiar contra a
mulher, a violência sexual, que também pode ser
entendida como qualquer conduta que a impeça de
usar qualquer método contraceptivo, mediante
coação, chantagem, suborno ou manipulação.
II. Segundo o expressamente previsto pela Lei
11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, é
forma de violência doméstica e familiar contra a
mulher, a violência sexual, que também pode ser
entendida como qualquer conduta que a instigue
presenciar ou a participar de relação sexual.
Planejamento e Execução IESES
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42. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes
assertivas:

44. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes
assertivas:

I. Segundo o Código de Saúde do Estado de Minas
Gerais, são atribuições comuns ao Estado e aos
municípios, em suas esferas administrativas, de
acordo com habilitação e condição de gestão do
sistema de saúde respectivo, conforme definido nas
Normas Operacionais do Ministério da Saúde, entre
outras, organizar e coordenar o Sistema de
Informação de Vigilância à Saúde.
II. Segundo o Código de Saúde do Estado de Minas
Gerais, o Poder de Polícia Sanitária é a faculdade de
que dispõem a Secretaria de Estado de Saúde e as
Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos
equivalentes, por meio de
suas autoridades
sanitárias, de limitar ou disciplinar direito, interesse ou
liberdade, regulando a prática de ato ou abstenção de
fato, em razão de interesse público concernente à
saúde, à segurança, à ordem, aos costumes, à
disciplina da produção e do mercado e ao exercício
da atividade econômica dependente de concessão
ou autorização do poder público.
III. Segundo o Código de Saúde do Estado de Minas
Gerais, são atribuições comuns ao Estado e aos
municípios, em suas esferas administrativas, de
acordo com habilitação e condição de gestão do
sistema de saúde respectivo, conforme definido nas
Normas Operacionais do Ministério da Saúde, entre
outras, elaborar normas técnicas e estabelecer
padrões de qualidade para a promoção e proteção da
saúde do trabalhador.

I. Segundo o expressamente previsto pelo Estatuto do
Idoso, a prevenção e a manutenção de sua saúde
será efetivada, também, por meio de atendimento
domiciliar, incluindo a internação, para a população
que dele necessitar e esteja impossibilitada de se
locomover, inclusive para idosos abrigados e
acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou
sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas
com o Poder Público, nos meios urbano e rural.
II. Segundo o expressamente previsto pelo Estatuto do
Idoso, incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos,
gratuitamente, medicamentos, especialmente os de
uso continuado, assim como próteses, órteses e
outros recursos relativos ao tratamento, habilitação
ou reabilitação.
III. Segundo o expressamente previsto pelo Estatuto do
Idoso, é obrigação da família, da comunidade, da
sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso,
com absoluta prioridade, a efetivação do direito à
saúde.

Assinale a resposta correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.
Apenas as assertivas I e III são verdadeiras.
As assertivas I, II e III são verdadeiras.
Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.

43. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes
assertivas:
I. Segundo o expressamente previsto pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente, os hospitais e demais
estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes,
públicos e particulares, são obrigados a proceder a
exames visando ao diagnóstico e terapêutica de
anormalidades no metabolismo do recém-nascido,
bem como prestar orientação aos pais.
II. Segundo o expressamente previsto pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente, o poder público, as
instituições e os empregadores, propiciarão
condições adequadas ao aleitamento materno,
inclusive aos filhos de mães submetidas a medida
privativa de liberdade, bem como o apoio alimentar à
gestante e à nutriz que dele necessitem.
III. Segundo o expressamente previsto pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente, a gestante deverá será
encaminhada aos diferentes níveis de atendimento,
segundo critérios médicos específicos, obedecendose ao princípio de centralização seletiva do Sistema
de Saúde.
Assinale a resposta correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva III é verdadeira.
Apenas a assertiva II é verdadeira.
Apenas a assertiva I é verdadeira.
Apenas as assertivas I e III são verdadeiras.
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Assinale a resposta correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva I é verdadeira.
Apenas a assertiva III é verdadeira.
São verdadeiras as assertivas I, II e III.
São verdadeiras apenas as assertivas I e III.

45. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes
assertivas:
I. Segundo o que está expressamente previsto no
Código de Conduta Ética do Servidor Público e da
Alta Administração Estadual, em vigor no Estado de
Minas Gerais, a conduta do servidor público reger-seá, especialmente, pelos princípios da honestidade, da
impessoalidade, da boa-fé, da cortesia, da fidelidade
ao interesse público, da presteza e tempestividade,
da pontualidade, da eficiência, da assiduidade, do
respeito à hierarquia administrativa, da lealdade às
instituições, da transparência, da dignidade e decoro
no exercício de suas funções.
II. Segundo o que está expressamente previsto no
Código de Conduta Ética do Servidor Público e da
Alta Administração Estadual, em vigor no Estado de
Minas Gerais, é vedado ao servidor público aceitar
presentes, benefícios ou vantagens de terceiros,
salvo brindes que não tenham valor comercial ou que,
sendo distribuídos a título de cortesia, propaganda,
divulgação habitual ou por ocasião de eventos
especiais ou datas comemorativas, não ultrapassem
o valor de um salário mínimo.
III. O Código de Conduta Ética do Servidor Público e da
Alta Administração Estadual, em vigor no Estado de
Minas Gerais, Em todos os órgãos e entidades da
administração pública estadual direta e indireta,
haverá uma Comissão de Ética, encarregada de
orientar e aconselhar sobre a ética profissional do
servidor público, no tratamento com as pessoas e
com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer
concretamente de imputação ou de procedimento
passível de censura, sendo vedada sua atuação de
ofício.
Assinale a resposta correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva I é verdadeira.
Apenas a assertiva II é verdadeira.
Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.
São verdadeiras apenas as assertivas I e II.
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46. Levando em conta a legislação em vigor no Estado de
Minas Gerais, assinale a resposta correta, considerando
as seguintes assertivas:
I. É trienal o Plano Estadual de Saneamento Básico –
PESB, destinando-se a articular, integrar e coordenar
recursos tecnológicos, humanos, econômicos e
financeiros para a execução da política estadual de
saneamento básico, mediante o estabelecimento de
metas de curto e médio prazo.
II. O Plano Estadual de Saneamento Básico – PESB,
que será atualizado anualmente com base na
avaliação do cumprimento dos programas previstos e
na avaliação dos quadros sanitário e epidemiológico
do Estado, deverá conter a definição dos recursos
financeiros necessários e o cronograma de aplicação
e das fontes de financiamento.
III. O Plano Estadual de Saneamento Básico – PESB,
deverá conter a identificação dos obstáculos de
natureza político-institucional que se interponham à
consecução dos objetivos e das metas propostas.
Assinale a resposta correta:
a)
b)
c)
d)

São verdadeiras apenas as assertivas II e III.
São verdadeiras as assertivas I, II e III.
São verdadeiras apenas as assertivas I e II.
São verdadeiras apenas as assertivas I e III.

47. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes
assertivas:
I. Segundo o que está expressamente previsto pela
legislação que regula a educação, o ensino
fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove)
anos, será gratuito na escola pública, se iniciará aos
6 (seis) anos de idade e poderá ser desdobrado em
ciclos.
II. Segundo o que está expressamente previsto pela
legislação que regula a educação, o ensino
fundamental obrigatório inclui o ensino religioso como
parte integrante da formação básica do cidadão,
devendo constituir disciplina dos horários normais
das escolas de ensino fundamental, assegurado o
respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil,
vedadas quaisquer formas de proselitismo.
III. Segundo o que está expressamente previsto pela
legislação que regula a educação, a União, o Distrito
Federal, os Estados e os Municípios, em regime de
colaboração, deverão promover a formação inicial, a
continuada e a capacitação dos profissionais de
magistério.
Assinale a resposta correta:
a)
b)
c)
d)

São verdadeiras apenas as assertivas I e III.
São verdadeiras apenas as assertivas I e II.
São verdadeiras as assertivas I, II e III.
São verdadeiras apenas as assertivas II e III.

48. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes
assertivas:
I. Segundo o que está expressamente previsto pela
legislação que regula a educação, no ensino
fundamental é obrigatório o conteúdo de História e
Cultura Afro-Brasileira, sendo facultativo tal conteúdo
nos ensinos médio e superior.
II. Segundo o que está expressamente previsto pela
legislação
que
regula
a
educação,
nos
estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino
médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da
história e cultura indígena.
III. A Constituição de 1988 exige que a lei estabeleça
planos decenais de educação, de nível nacional, com
o objetivo de articular o sistema nacional de educação
em regime de colaboração e definir diretrizes,
objetivos, metas e estratégias de implementação
para assegurar a manutenção e desenvolvimento do
ensino em seus diversos níveis, etapas e
modalidades por meio de ações integradas dos
poderes públicos das diferentes esferas federativas.
Assinale a resposta correta:
a)
b)
c)
d)

São verdadeiras apenas as assertivas I e II.
São verdadeiras apenas as assertivas II e III.
É verdadeira apenas a assertiva II.
É verdadeira apenas a assertiva III.

49. Levando em conta a legislação em vigor no Estado de
Minas Gerais, assinale a resposta correta, considerando
as seguintes assertivas:
I. Compete à Ouvidoria-Geral produzir, anualmente e
quando oportuno, apreciações críticas sobre a
atuação de agentes, órgãos e entidades da
Administração Pública direta do Poder Executivo
estadual, encaminhando-as ao Governador do
Estado, à Assembleia Legislativa e aos respectivos
dirigentes máximos e, nos casos de entidades da
Administração Pública indireta, aos respectivos
Secretários de Estado supervisores, divulgando-as
em página própria na internet.
II. O Ouvidor-Geral e o Ouvidor-Geral Adjunto serão
escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco
anos de idade e dez de serviço público, de reputação
ilibada e com formação universitária, indicados pelo
Governador do Estado e por ele nomeados, se
aprovados pela Assembleia Legislativa, para
mandato de dois anos, admitida uma recondução por
igual período.
III. O Ouvidor-Geral do Estado atuará com
independência, não tendo subordinação hierárquica
a nenhum dos Poderes do Estado ou seus membros,
sendo as suas decisões terminativas em última
instância administrativa.
Assinale a resposta correta:
a)
b)
c)
d)
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São verdadeiras apenas as assertivas I e II.
São verdadeiras apenas as assertivas I e III.
É verdadeira apenas a assertiva III.
É verdadeira apenas a assertiva I.
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50. Levando em conta a legislação em vigor no Estado de
Minas Gerais, assinale a resposta correta, considerando
as seguintes assertivas:
I. No âmbito do serviço público estadual, a lei em vigor
expressamente considera que pratica assédio moral
aquele que vier a desqualificar por meio de palavras,
gestos ou atitudes, a autoestima, a segurança ou a
imagem de agente público, valendo-se de posição
hierárquica ou funcional superior, equivalente ou
inferior.
II. No âmbito do serviço público estadual, a lei em vigor
expressamente considera que pratica assédio moral
aquele que atribuir a agente público, função
incompatível com sua formação acadêmica ou
técnica especializada ou que dependa de
treinamento.
III. No âmbito do serviço público estadual, a lei em vigor
expressamente considera que pratica assédio moral
aquele que apresentar, como suas, ideias, propostas,
projetos ou quaisquer trabalhos de outro agente
público.
Assinale a resposta correta:
a)
b)
c)
d)

São verdadeiras apenas as assertivas I e III.
É verdadeira apenas a assertiva III.
São verdadeiras apenas as assertivas I e II.
É verdadeira apenas a assertiva I.

QUESTÃO DISCURSIVA TEMA DE REDAÇÃO
Considerando o texto abaixo, que trata da finalidade da
OGE, disserte sobre maneira como um ocupante do cargo
para o qual você está prestando o presente concurso deverá
agir quando do exercício de suas atribuições:
“...A Ouvidoria Geral do Estado tem por finalidade examinar
manifestações referentes a procedimentos e ações de
agente, órgão e entidade da Administração Pública direta e
indireta do Poder Executivo Estadual, bem como de
concessionário e permissionário de serviço público
estadual...”.
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