MUNICÍPIO DE DERRUBADAS - RS
PODER EXECUTIVO
Concurso Público 01/2012

Nº da inscrição:_____

Agente Administrativo(a)
INSTRUÇÕES
Leia e siga atentamente as instruções abaixo:
1. Acompanhe, com o fiscal, a conferência da paginação do seu Caderno de Prova, apontando qualquer
falha encontrada.
2. Leia toda a prova para tomar conhecimento dos assuntos em questão.
3. Em cada questão apenas uma das alternativas é correta.
4. Na avaliação desta prova, somente serão consideradas as respostas marcadas adequadamente no
“CARTÃO-RESPOSTA” de computador, que não deve conter rasuras. Questões que contenham
respostas com rasuras ou mais de uma alternativa assinalada serão anuladas.
5. O tempo de duração desta prova é de até três horas, contado a partir do sinal do início da mesma. O
tempo mínimo de permanência na sala é de 1 (uma) hora, transcorrido este período o candidato poderá
retirar-se e levar o caderno de questões.
6. Os candidatos deverão entregar o cartão resposta e assinar a Ata/Lista de Presença para serem
liberados.
7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala.
8. As 30 (trinta) questões da prova são de múltipla escolha. Leia com atenção o(s) texto(s) e os enunciados
das questões. Para evitar rasuras no “CARTÃO-RESPOSTA”, ao encontrar a alternativa correta,
segundo o enunciado da questão, assinale a alternativa correta na GRADE-RASCUNHO, a qual consta
na última folha da prova. Posteriormente, transcreva a alternativa no “CARTÃO-RESPOSTA”.
9. Os dois últimos candidatos que assinarem a Ata de Presença deverão acompanhar o fiscal de sala para
conferência e lacre dos cartões resposta.
10. Estrutura da Prova por disciplina:

.

Disciplina

Nº de questões

Pontuação por questão

Parte I – Língua Portuguesa

10 (dez) questões

2 (dois) pontos

Parte II – Legislação Municipal

10 (dez) questões

2 (dois) pontos

Parte III - Conhecimento Específico

10 (dez) questões

4 (quatro) pontos

03/02/2013

Entidade Executora: FIDENE – Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do RS
Site: http://www.unijui.edu.br/asc/concursos-publicos
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Parte I – Língua Portuguesa
(cada questão correta equivale a 2 (dois) pontos)
Medíocres distraídos
1
Leio com tristeza sobre quanto países como Coreia do Sul e outros estimulam o ensino básico,
2
conseguem excelência em professores e escolas, ótimas universidades, num crescimento real, aquele
3
no qual tudo se fundamenta: a educação, a informação, a formação de cada um. Comparados a isso,
4
parecemos treinar para ser medíocres. Como indivíduos, habitantes deste Brasil, estamos conscientes
5
disso, e queremos — ou vivemos sem saber de quase nada? Não vale, para um povo, a desculpa do
6
menino levado que tem a resposta pronta: “Eu não sabia", “Não foi por querer”. Pois, mesmo com a
7
educação — isto é a informação — tão fraquinha e atrasada, temos a imprensa para nos informar. A
8
televisão não traz só telenovelas ou programas de auditório: documentários, reportagens, notícias, nos
tornam mais gente: jornais não têm só coluna policial ou fofocas sobre celebridades, mas nos deixam
9
10 a par e nos integram no que se passa no mundo, no país, na cidade.
11
Alienação é falta grave: omissão traz burrice, futilidade é um mal. Por omissos votamos
12 errado ou nem votamos, por desinformados não conhecemos os nossos direitos, por fúteis não
13 queremos lucidez, não sabemos da qualidade na escola do filho, da saúde de todo mundo, da
14 segurança em nossas ruas. O real crescimento do país e o bem da população passam ao largo de
15 nossos interesses. Certa vez escrevi um artigo que deu título a um livro: “Pensar é transgredir”.
16 Inevitavelmente me perguntam: “Transgredir o quê?”. Transgredir a ordem da mediocridade, o deixa pra
17 lá, o nem quero saber, nem me conte, que nos dá a ilusão de sermos livres e leves como na beira do
18 mar, pensamento flutuando, isso é que é vida. Será? Penso que não, porque todos, todos sem
19 exceção, somos prejudicados pelo nosso próprio desinteresse.
20
Nosso país tem tamanhos problemas que não dá para fingir que está tudo bem, que somos os
21 tais, que somos modelo para os bobos europeus e americanos, que aqui está tudo funcionando bem, e
22 que até crescemos. Na realidade, estamos parados, continuamos burros, doentes, desamparados, ou
23 muito menos burros e doentes e desamparados do que poderíamos estar. Já estivemos em situação
24 pior? Claro que sim. Já tivemos escravidão, a mortalidade infantil era assustadora, os pobres sem
25 assistência, nas ruas reinava a imundície, não havia atendimento algum aos necessitados (hoje há
26 menos do
que
deveria, mas existe). Então, de certa forma, muita coisa melhorou.
27 Mas poderíamos estar melhores, só que não parecemos interessados. Queremos, aceitamos, pão e
28 circo, a Copa, a Olimpíada, a balada, o joguinho, o desconto, o prazo maior para nossas dívidas, o não
29 saber de nada sério: a gente não quer se incomodar. Ou pior: nós temos a sensação de que não
30 adianta mesmo.
31
Mas na verdade temos medo de sair às ruas, nossas casas e edifícios têm porteiro, guarda,
32 alarmes e medo. Nossas escolas são fraquíssimas, as universidades péssimas, e o propósito parece
33 ser o de que isso ainda piore. Pois, em lugar de estimularmos os professores e melhorarmos
34 imensamente a qualidade de ensino de nossas crianças, baixamos o nível das universidades, forçando
35 por vários recursos a entrada dos mais despreparados, que naturalmente vão sofrer ao cair na
36 realidade. Mas a esses mais sem base, porque fizeram uma escola péssima ou ruim, dizem que
37 terão tutores no curso superior para poder se equilibrar e participar com todos. Porque nós não lhes
38 demos condições positivas de fazer uma boa escola, para que pudessem chegar ao ensino superior
39 pela própria capacidade, queremos band-aids ineficientes para fingir que está tudo bem.
40
Não se deve baixar o nível em coisa alguma, mas elevar o nível em tudo. Todos, de qualquer
41 origem, cor, nível cultural e econômico ou ambiente familiar, têm direito à excelência que não lhes
42 oferecemos, num dos maiores enganos da nossa história. Não precisamos viver sob o melancólico
43 império da mediocridade que parece fácil e inocente, mas trava nossas capacidades, abafa nossa
44 lucidez, e nos deixa tão agradavelmente distraídos.
(Lya Luft. In: Revista Veja, edição 2298 de 05/12/2012)
1. Leia atentamente as asserções a seguir sobre o texto:
I – A televisão tem um papel importante na sociedade, pois veicula informações.
II – A realidade brasileira não apresentou mudanças nos últimos anos.
III – As pessoas aceitam o que lhes é colocado uma vez que acreditam que não há possibilidade de mudança e
por não quererem se importunar.
A alternativa correta é:
a) apenas I.
b) apenas II.
c) apenas III.
d) apenas I e III.
e) apenas II e III.
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2. Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas, respectivamente, pela mesma regra que
OLIMPÍADA (linha 28), ATÉ (linha 22) e PAÍSES (linha 1):
a) império – só – história.
b) básico – está – assistência.
c) excelência – já – nível.
d) básico – está – saúde.
e) imundície – nível – já.
3. A palavra PORQUE (linha 36) e a expressão PARA QUE (linha 38) estabelecem, respectivamente relações
semânticas de:
a) causa – condição;
b) adição – finalidade;
c) condição – concessão;
d) explicação – condição;
e) explicação – finalidade.
4.
a)
b)
c)
d)
e)

A relação coesiva destacada nas alternativas a seguir está incorreta em:
“aquele no qual” (linhas 2 e 3)/ refere-se ao “crescimento real” (linha 2);
“lhes” (linha 41)/ retoma “qualquer origem” (linhas 40 e 41);
“isso” (linha 33)/ refere-se ao fato de “as escolas serem fraquíssimas e as universidades péssimas” (linha 32);
“lhes” (linha 37)/ refere-se a “esses mais sem base” (linha 36);
“que” (linha 35)/ retoma “mais despreparados” (linha 35).

5. Assinale a alternativa que não está em acordo com as ideias do texto:
a) A autora afirma claramente que o Brasil está treinando para ser medíocre.
b) Há pessoas que entendem que a programação televisiva brasileira resume-se a telenovelas e programas de
auditório.
c) O fato de haver desinteresse em relação à realidade do país é prejudicial a toda a população.
d) As pessoas preferem iludir-se de que está tudo bem, a fim de não se incomodarem.
e) Coreia do Sul e outros países, ao contrário do Brasil, estimulam a educação básica.
6. Leia atentamente o trecho e as asserções a seguir: “Pois, mesmo com a educação — isto é a informação —
tão fraquinha e atrasada, temos a imprensa para nos informar” (linhas 6 e 7).
I – A autora está afirmando que a educação é informação.
II – Os travessões servem para marcar uma ideia intercalada.
III – Se fosse usada vírgula após “isto é”, não haveria alteração no sentido do enunciado.
IV – A autora está afirmando que a educação é fraca e atrasada, porém é possível informar-se por meio da
imprensa.
A alternativa correta é:
a) apenas I e II.
b) apenas I, II e III.
c) apenas II e IV.
d) apenas II, III e IV.
e) apenas III e IV.
7.
a)

b)
c)

d)
e)

Assinale a alternativa em que se faz afirmação errada sobre o sujeito das orações destacadas:
Em “Leio com tristeza sobre quanto países como Coreia do Sul e outros estimulam o ensino básico...” (linha
1) há duas orações, sendo o sujeito da primeira OCULTO, já que, mesmo não estando explícito, é possível
identificá-lo; e o da segunda é COMPOSTO, pois a afirmação feita é sobre “Coreia do Sul e outros”.
Na oração “Então, de certa forma, muita coisa melhorou” (linha 26) o sujeito é SIMPLES, uma vez que se
faz uma afirmação sobre “muita coisa”.
Em “...conseguem excelência em professores e escolas, ótimas universidades, num crescimento real” (linha
2) o sujeito é INDETERMINADO uma vez que o verbo está na 3ª pessoa do plural e não se sabe sobre
quem se faz a afirmação.
Na oração “Nosso país tem tamanhos problemas...” (linha 20) o sujeito é SIMPLES, pois se afirma algo
sobre “nosso país”.
Em “O real crescimento do país e o bem da população passam ao largo de nossos interesses” (linhas 14 e
15) há um sujeito COMPOSTO, uma vez que há dois núcleos.
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8. A palavra desinteresse (linha 19) apresenta prefixo que indica negação. Na língua portuguesa, outros prefixos
têm esse mesmo significado. A alternativa em que não há presença de prefixo com o mesmo significado é:
a) inevitavelmente.
b) desamparados.
c) incomodar.
d) despreparados.
e) ineficientes.
9.
a)
b)

c)

d)
e)

Assinale a alternativa em que se faz interpretação errada do trecho destacado:
Ao afirmar “continuamos burros” (linha 22), entende-se que a condição de “ser burro” acompanha o
brasileiro desde outros tempos.
“Nossas escolas são fraquíssimas, as universidades péssimas, e o propósito parece ser o de que isso ainda
piore” (linhas 32 e 33), o uso de AINDA deixa implícito que não se esperaria que o fato de as escolas serem
fracas e as universidades péssimas pudesse piorar.
Do trecho “queremos band-aids ineficientes para fingir que está tudo bem” (linha 39), entende-se que o fato
de colocar tutores para os alunos que entraram na universidade sem ter condições de acompanhar os
demais é algo negativo.
“...nos deixa tão agradavelmente distraídos” (linha 44), a autora demonstra satisfação pelo fato de alguma
coisa distrair os brasileiros.
Do trecho “Então, de certa forma, muita coisa melhorou” (linha 26), entende-se que apesar de não terem
acontecido as melhorias necessárias, houve mudanças positivas.

10. São problemas apontados pela autora todos os descritos a seguir, exceto:
a) alienação.
b) desinformação.
c) futilidade.
d) real crescimento brasileiro.
e) medo.
Parte II – Legislação Municipal
(cada questão correta equivale a 2 (dois) pontos)
11. Analise os itens abaixo e após responda a alternativa correta, conforme o Estatuto do Servidor Público
Municipal.
I - O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante
processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
II – Inassiduidade é um dos motivos que o servidor não estável poderá ser exonerado.
III – Ineficiência é um dos motivos que poderá levar a exoneração do servidor não estável.
IV – Depois de adquirida a estabilidade, o servidor não poderá perder o cargo em nenhuma hipótese.
a) Apenas a I e a II estão corretas.
b) Apenas a II, III e a IV estão corretas.
c) Apenas a I e a III estão corretas.
d) Apenas a I está correta.
e) Apenas a I, II e a III estão corretas.
12. Conforme o Estatuto do Servidor Público Municipal, constituem indenizações ao servidor público municipal:
a) Diárias, Ajuda de Custo e Transporte.
b) Apenas Diárias e Transporte.
c) Adicional por tempo de serviço e de insalubridade.
d) Licença prêmio.
e) Apenas Diárias.
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13. Platão, Servidor Público Municipal estável, foi demitido do serviço público municipal, mas por decisão judicial
ele retornará ao cargo anteriormente ocupado como servidor e com o ressarcimento de todas as vantagens.
Diante deste caso, considerando o Estatuto do Servidor Público Municipal, o retorno de Platão ao serviço público
é caracterizado como:
a) Admissão.
b) Reversão.
c) Reabilitação.
d) Reintegração.
e) Recondução.
14. Segundo o Estatuto do Servidor Público Municipal, quanto à posse é correto afirmar que:
a) A posse dar-se-á no prazo de quinze dias contados da data de publicação do ato de nomeação, podendo, a
pedido, ser prorrogado por igual período.
b) A posse dar-se-á no prazo de dez dias contados da data de publicação do ato de nomeação.
c) A posse deverá ocorrer trinta dias após aprovação em concurso público.
d) A posse ocorrerá no prazo de dez dias contados da data de entrada em exercício do servidor.
e) O Estatuto do Servidor Público veda prorrogação de prazo para a posse, devendo o Servidor formalizá-la no
prazo de quinze dias contados da data de publicação do ato de nomeação.
15. Analise os itens abaixo e após assinale a alternativa correta, segundo o Estatuto do Servidor Público
Municipal.
I – O Servidor Público poderá receber prêmio por assiduidade a título de vantagem além do vencimento.
II - Constituem indenizações ao Servidor Público: diárias, ajuda de custo e transporte.
III – As indenizações se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.
a) Apenas a I está correta.
b) Apenas a I e a II estão corretas.
c) Apenas a III está correta.
d) Apenas a II está correta.
e) Apenas a II e a III estão corretas.
16. Analise os itens abaixo e, com base no Estatuto do Servidor Público Municipal, marque com V as verdadeiras
e F as falsas:
(___) O servidor que após ter cumprido exercício no cargo de provimento efetivo pelo período de cinco anos terá
direito a licença remunerada (Licença Prêmio) de três meses, se assim o quiser.
(___) O Transporte é considerado como gratificação adicional ao servidor público.
(___) Os adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade não são acumuláveis, cabendo ao servidor
optar por um deles, quando for o caso.
(___) O direito ao adicional de insalubridade continua mesmo com a eliminação das condições de riscos que
deram causa a sua concessão.
Assinale a alternativa que representa a respectiva sequência correta:
a) V, V, V e F.
b) F, F, V e V.
c) V, V, F e F.
d) V, F, V e F.
e) F, F, F e V.
17. Segundo o Estatuto do Servidor Público, o servidor poderá ausentar-se do serviço nas seguintes hipóteses,
exceto:
a) Por 1 (um) dia em cada quatro meses de trabalho para doação de sangue.
b) Até 2 (dois) dias para se alistar como eleitor.
c) Até 8 (oito) dias consecutivos por motivos de casamento.
d) Até 5 (cinco) dias consecutivos por motivos de falecimento do cônjuge, companheiro, pai, mãe, madrasta ou
padrasto, filho ou enteado, irmão e sogro ou sogra.
e) Até 2 (dois) dias consecutivos por motivo de falecimento de avós.
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18. Segundo o Plano de Classificação de Cargos e Funções dos Servidores do município (Lei Municipal 010/93),
a sistemática do Quadro Permanente de Cargos se processa em decorrência 3 (três) Níveis (Nível Principal,
Nível Médio e Nível Simples). Dos cargos/classes abaixo, assinale a alternativa correta que apresenta apenas
cargos/classes do Nível Médio:
a) Fiscal Sanitário; Agente de Saúde; Telefonista; Enfermeiro.
b) Fiscal Tributário; Tesoureiro; Fiscal Sanitário; Auxiliar de enfermagem.
c) Técnico em Enfermagem; Agente de Recursos Humanos; Assistente Social.
d) Agente de Recursos Humanos; Médico; Técnico em Enfermagem.
e) Contador; Agente de Saúde; Assistente Social; Motorista.
19. Conforme a Lei Orgânica do Município assinale a alternativa incorreta:
a) A posse do prefeito e do vice ocorrerá em 1º (primeiro) de janeiro do ano subsequente à eleição.
b) O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal de Vereadores.
c) A Mesa Diretora da Câmara Municipal é escolhida pelo Prefeito Municipal e seu Vice.
d) Os vereadores, no exercício de sua competência, têm livre acesso aos órgãos da administração direta e
indireta do Município, mesmo sem prévio aviso.
e) O vereador que fixar residência ou domicílio eleitoral fora do Município perderá o mandato.
20. Em relação à Lei Orgânica do Município é incorreto afirmar que:
a) O Município tem autonomia para instituir ou aumentar tributos independentemente de Lei que o estabeleça.
b) O Município pode celebrar convênios com a União, com o Estado e com outros municípios, para o
desenvolvimento de programas e prestação de serviços.
c) A soberania do Município será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor
para todos e, nos termos da Lei, mediante: Plebiscito, Referendo e Iniciativa popular.
d) São símbolos do Município de Derrubadas, instituídos em Lei, a Bandeira, o Brasão e o Hino.
e) É vedado ao Município recusar fé aos documentos públicos.

Parte III - Conhecimento Específico
(cada questão correta equivale a 4 (quatro) pontos)
21. O Artigo que dispõe sobre: "A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)". Este conceito está atribuído em que artigo e lei
respectivamente: Assinale a alternativa correta:
a) Art. 10 da Lei 4320/64.
b) Art. 37 da Constituição Federal.
c) Art. 81 da Lei 101/2000.
d) Art. 15 da Lei 8.666/93.
e) Art. 49 das Normas Brasileiras de Contabilidade.
22. Segundo o Manual de Redação da Presidência da Republica o emprego dos pronomes de tratamento quanto
ao vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder é o descrito abaixo, seguido do
cargo respectivo.
I) Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
II) Digníssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional.
III) Reverendíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Leia atentamente a questão e assinale a alternativa em que o vocativo empregado está de acordo com o
cargo exercido:
a) Apenas a alternativa I está correta.
b) Apenas a alternativa II está correta.
c) Apenas a alternativa III está correta.
d) As alternativas I e III estão corretas.
e) As alternativas I e II estão corretas.
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23. Qual é o tipo de comunicação oficial que de acordo com sua definição e finalidade e por seu baixo custo e
celeridade, transformou-se na principal forma de comunicação para transmissão de documentos?
a) Mensagem.
b) Oficio.
c) Memorando.
d) E-mail.
e) Carta.
24. Em relação ao capitulo que trata sobre “o vencimento e a remuneração” assinale a alternativa que não está
de acordo com o disposto no Estatuto dos Servidores públicos de Derrubadas:
a) Vencimento é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor básico
fixado em lei.
b) Remuneração e o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias,
estabelecido em lei.
c) Nenhum servidor poderá receber, mensalmente, a titulo de remuneração, importância superior a soma dos
valores fixados como remuneração, em espécie, a qualquer titulo para secretario municipal.
d) O servidor perderá a remuneração dos dias em que faltar o serviço, bem como, nos dias de repouso da
respectiva semana, sem prejuízo da penalidade disciplinar cabível.
e) O servidor em crédito com o erário, que for advertido e que tiver a sua disponibilidade transferida, terá que
repor a quantia de uma só vez. A não quitação do debito implicará em sua inscrição no Serasa.
25. Na seção II, subseção II do Estatuto dos Servidores Públicos municipais de Derrubadas estão elencadas as
gratificações e adicionais a que o servidor público tem direito. Assinale a alternativa que não está de acordo
com o disposto no referido documento.
a) Os servidores que executem atividades penosas, insalubres ou perigosas, fazem jus a um adicional incidente
sobre o valor do menor padrão de vencimento do quadro de servidores do município.
b) As atividades penosas, insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria.
c) O exercício de atividades consideradas insalubres, perigosas e penosas assegura ao servidor a percepção de
adicional, cujo percentual deverá ser estabelecido em lei complementar, obedecidas às cominações da lei
maior.
d) Os adicionais de insalubridade e periculosidade são acumuláveis, cabendo ao servidor garantir que o
pagamento esteja sendo percebido.
e) O direito ao adicional de penosidade, insalubridade e periculosidade, cessa com a eliminação das condições
de riscos que deram causa a sua concessão.
26. É o retorno do servidor aposentado por invalidez a atividade no serviço público municipal, verificado em
processo, que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. Dar-se-á a pedido ou de oficio,
condicionada sempre a existência de vaga. A descrição desta seção estabelecida no Estatuto dos Servidores
Públicos de Derrubadas refere-se à: Assinale a alternativa correta:
a) Reversão.
b) Readaptação.
c) Recondução.
d) Reintegração.
e) Especialização.
27. Dentre o que é vedado ao Município de Derrubadas de acordo com a Lei Orgânica do mesmo, assinale a
alternativa que não está de acordo com o disposto no referido documento:
a) Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter, com
eles ou seus representantes, relação de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da Lei, a
colaboração de interesse público, notadamente nos setores educacional, assistencial e hospitalar.
b) Recusar fé aos documentos públicos.
c) Criar distinções entre brasileiros ou preferências em favor de pessoa de direito público interno.
d) Permitir ou fazer uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante
ou qualquer outro meio de comunicação de sua propriedade ou não, para propaganda político-partidária ou
fins estranhos à administração.
e) Adquirir ou efetuar qualquer aquisição que seja necessário para atendimento da demanda dos seus
munícipes, independente da forma.
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28. O Município promoverá condições para uma vida digna aos seus habitantes e será administrado com base
nos seguintes compromissos fundamentais:
Assinale a alternativa incorreta:
a) Transparência dos seus atos.
b) Moralidade administrativa.
c) Participação política nas decisões.
d) Descentralização político-administrativa.
e) Prestação integrada dos serviços públicos.
29. Pode ser compreendido como o conjunto de bens e direitos que pertence a todos e não a um determinado
indivíduo ou entidade. De acordo com essa visão, o _________________ é um direito difuso, indivisível, do qual
são titulares pessoas indeterminadas e ligadas umas às outras pelo fato de serem cidadãos, serem o povo, para
o qual o Estado e a administração existem. Leia atentamente este enunciado e identifique a quem pertence este
conceito e que preenche corretamente a lacuna:
a) Patrimônio Privado.
b) Orçamento Empresarial.
c) Balanço Patrimonial.
d) Patrimônio Público.
e) Patrimônio Turístico.
30. Em relação aos bens públicos, estes podem ser classificados da seguinte forma:
I - Bens imóveis.
II - Materiais ou bens de consumo.
III - Materiais ou bens permanentes.
IV - Materiais ou bens de comercialização poupada.
Leia atentamente a questão e assinale a alternativa correta:
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
b) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.
c) As alternativas I, II, III e IV estão corretas.
d) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
e) Apenas a alternativa III está correta.
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