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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
QUESTÃO 01 
Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto na Constituição 
Federal de 1988, incumbe ao Poder Público: 
 

A) Promover a educação ambiental, em alguns níveis de ensino, e a conscientização pública para a preservação do 
meio ambiente. 

B) Proteger a fauna e a flora, admitindo, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. 

C) Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. 

D) Definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos, permitindo a utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. 

 

QUESTÃO 02 
Em relação à área de reserva legal do imóvel, é CORRETO afirmar que: 
A) O manejo florestal sustentável da vegetação da Reserva Legal, eventual e sem propósito comercial, para 

consumo no próprio imóvel, depende de autorização do órgão ambiental competente respeitando os limites de 
exploração anual. 

B) O registro da Reserva Legal, através de inscrição no CAR, não desobriga a averbação no Cartório de Registro 
de Imóveis. 

C) A inserção do imóvel rural em perímetro urbano definido mediante lei municipal desobriga o proprietário ou 
possuidor da manutenção da área de Reserva Legal. 

D) A área de Reserva Legal será registrada no órgão ambiental competente, através de inscrição da propriedade ou 
posse rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

 

QUESTÃO 03 
Associe as duas colunas, relacionando os métodos de avaliação de impactos ambientais com as suas respectivas 
características.  
I -   Rede de interação (Network) 
II -  Metodologia espontânea (Ad Hoc) 
III - Projeção de cenários 
IV - Mapa de Superposição (Overlay 

Mapping) 
V -  Listagem (Checklist) 
 

(   ) 
 
 
 

(   ) 
 
 

(   ) 
 
 
 

(   ) 
 
 

(   ) 

Método baseado no conhecimento empírico de experts do 
assunto. Apresenta uma estimativa rápida da avaliação de 
impacto de forma organizada e facilmente compreensível pelo 
público.  
Consiste na identificação e enumeração dos impactos, a partir 
do diagnóstico ambiental realizado, por especialistas dos meios 
físico, biótico e socioeconômico. 
Esta metodologia procura estabelecer a sequência de impactos 
ambientais a partir de uma determinada intervenção, utilizando 
método gráfico. Ela possibilita a introdução de parâmetros 
probabilísticos, mostrando tendências. 
Consiste na confecção de uma série de cartas temáticas, uma 
para cada compartimento ambiental. Estas cartas interagem-se 
para produzir a síntese da situação ambiental de uma área 
geográfica. 
Baseia-se na análise de situações ambientais prováveis em 
termos de evolução de um ambiente. Possui por objetivo orientar 
as autoridades governamentais no cumprimento de suas metas 
de longo prazo, através de indicadores de tendências prováveis. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
A) V, II, III, IV, I. 
B) II, III, I, V, IV. 
C) II, V, I, IV, III. 
D) IV, V, II, III, I. 
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QUESTÃO 04 
A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é um processo de identificação de  impactos ambientais e de alternativas 
que os minimizem na implantação de políticas e projetos governamentais. A respeito dos benefícios que se pode 
esperar como resultado da aplicação da AAE, é INCORRETO afirmar: 
 

A) A dificuldade no encadeamento de ações ambientalmente estruturadas. 
B) O processo de formulação de políticas e o planejamento integrado e ambientalmente sustentável. 
C) A antecipação dos prováveis impactos das ações e projetos necessários à implementação das políticas e dos 

planos e programas que estão sendo avaliados. 
D) O melhor contexto para a avaliação de impactos ambientais cumulativos potencialmente gerados pelos projetos. 
 

QUESTÃO 05 
Sobre o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), considere as afirmativas 
abaixo: 
I - Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a 
biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. 

II - Dependerá de elaboração de EIA e respectivo RIMA, o licenciamento de atividades modificadoras do meio 
ambiente, tais como: estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento e usinas de geração de 
eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, abaixo de 10MW. 

III - O RIMA refletirá as conclusões do EIA e deve ser apresentado de forma objetiva e adequada para a sua 
compreensão. 

IV - Um  EIA  deve  conter,  no  máximo,  o  diagnóstico ambiental  da área de influência do projeto e completa 
descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, considerando o meio físico, o meio biológico e o 
meio socioeconômico. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 
A) II e IV, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) I, II, III e IV. 
 

QUESTÃO 06 
Sobre a bacia hidrográfica do rio São Francisco, é INCORRETO afirmar: 
A) Possui grande importância para o país, não apenas pelo volume de água transportado em uma região semiárida, 

mas também pelo potencial hídrico passível de aproveitamento e por sua contribuição histórica e econômica para 
a região. 

B) Foi dividida em 4 regiões fisiográficas: Médio São Francisco, Alto São Francisco, Submédio São Francisco e 
Baixo São Francisco. 

C) O rio São Francisco possui 2.700 km de extensão e nasce na Serra da Canastra em Minas Gerais, escoando no 
sentido sul-norte pela Bahia e Pernambuco, quando altera seu curso, chegando ao Oceano Atlântico através da 
divisa entre Alagoas e Sergipe. 
 

D) Contempla fragmentos de diferentes biomas: floresta atlântica, cerrado, caatinga, costeiros, pampas e insulares. 

QUESTÃO 07 
Com relação à cobertura vegetal do Estado de Minas Gerais, é INCORRETO afirmar: 
A) A caatinga, restrita à região nordeste do país, não é encontrada no território mineiro, estando presente na 

fitofisionomia da Floresta Estacional Decidual. 
B) A mata atlântica, localizada na porção oriental, corresponde a aproximadamente 41% da área do Estado. 
C) O cerrado, localizado na porção centro-ocidental, ocupa cerca de 57% da extensão territorial do Estado. 
D) A mata seca é caracterizada pela presença de plantas espinhosas, galhos secos e poucas folhas na estação 

seca. 
 

QUESTÃO 08 
O sistema de Connel e Slatyer (1977) vincula as características de espécies de plantas ao desenrolar da sucessão. 
Nesse sistema, são reconhecidos três modelos alternativos de sucessão: facilitação, tolerância e inibição. A respeito 
desses modelos, é INCORRETO afirmar: 
 

A) A facilitação ocorre quando uma espécie favorece a instalação de outra espécie de planta, com a melhoria do 
estado nutricional do solo. 

B) A inibição dá-se quando espécies já estabelecidas bloqueiam a invasão e o crescimento de espécies novas 
durante um período considerável. 

C) A diferença fundamental entre esses modelos refere-se ao papel ecológico das espécies secundárias tardias no 
decorrer da sucessão. 

D) A tolerância indica a capacidade de uma espécie, eficiente em explorar recursos escassos, viver inicialmente 
dominada por outra, geralmente de vida mais curta, e depois passar a espécie dominante ou de maior valor de 
importância. 
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QUESTÃO 09 
Com relação aos termos usualmente utilizados em ecologia de paisagens, é CORRETO afirmar: 
 

A) Matriz é uma paisagem que apresenta uma estrutura contendo mancha, corredores e matriz.  
B) Mosaico é uma unidade que controla a dinâmica da paisagem e pode ser reconhecida por recobrir a maior parte 

da paisagem ou por ter um maior grau de conexão de sua área. 
C) Manchas são áreas homogêneas de uma unidade da paisagem que se distinguem das unidades vizinhas e 

possuem extensões espaciais reduzidas e não lineares. 
D) Unidades de paisagem são pequenas áreas de habitat dispersas pela matriz que podem, para algumas espécies, 

facilitar os fluxos entre manchas. 
 

QUESTÃO 10 
Com relação à fragmentação de ecossistemas, é INCORRETO afirmar: 
 

A) O processo de fragmentação causado pelo homem tem como características principais sua ocorrência em 
grande escala de espaço, numa pequena escala de tempo. 

B) A distância entre os fragmentos e o isolamento entre eles são responsáveis pelo grau de conectividade entre os 
fragmentos e o habitat contínuo. 

C) A diminuição da área de habitat favorável a uma determinada espécie leva a uma menor abundância regional 
desta espécie, já que a diminuição de aptidão significa menores taxas de sobrevivência e reprodução. 

D) Populações de plantas e animais em fragmentos isolados têm menores taxas de migração de dispersão e, em 
geral, com o tempo, não sofrem problemas de troca gênica e declínio populacional. 

 

QUESTÃO 11 
Sobre os softwares de geoprocessamento, são realizadas as afirmativas abaixo. Marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F, para as falsas. 
(  ) - A principal desvantagem do Mapinfo é sua capacidade de permitir associação entre dados alfanuméricos e 

vetoriais. 
(  ) - O SAGA é um sistema de análise geoambiental que tem por especialidade a análise geográfica, visando a 

aplicações ambientais em equipamentos de baixo custo. 
(  ) - Um dos pontos positivos do ArcGis é que ele oferece ferramentas de mapeamento, análise e gerenciamento de 

dados. 
(  ) - O Spring é um software nacional desenvolvido pelo INPE com funções completas de geoprocessamento e 

possui como vantagem a utilização de banco de dados próprio e a interface intuitiva. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
A) V, F, V, F.  
B) F, V, F, V. 
C) F, V, V, F. 
D) V, F, F, V. 
 

QUESTÃO 12 
A respeito das Florestas Estacionais, é CORRETO afirmar: 
 

A) A Floresta Estacional Semidecidual responde ao clima com um ritmo sazonal: no período desfavorável do ano, 
parte das árvores do dossel perdem folhas, o que resulta em maior variação e disponibilidade de luz para as 
espécies da submata. 

B) A Floresta Estacional Decidual possui como principal característica a queda acentuada ou total da folhagem das 
árvores do dossel, nos meses que não apresentam déficit hídrico.  

C) São caracterizadas por duas estações climáticas bem demarcadas, sendo uma com chuvas escassas e outra 
com longo período biologicamente seco. 

D) As Florestas Estacionais Perenifólias são encontradas em locais de clima estacional, por isso apresentam queda 
foliar acentuada para a maioria das árvores do dossel, pois não existe água disponível no solo no período seco. 

 

QUESTÃO 13 
Sobre a recuperação de áreas degradadas, considere as afirmativas abaixo: 
I - São considerados como degradação os processos resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se 

perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como, a qualidade ou capacidade produtiva dos 
recursos ambientais. 

II - A reabilitação de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada tem por objetivo tornar a área o 
mais próxima possível da sua condição original. 

III - A remediação é uma técnica utilizada para recuperar, pelo menos, algumas das funções do ecossistema. 
IV - A recuperação de um ecossistema ou de uma população silvestre consiste em tornar uma área degradada em 

não degradada, que pode ser diferente de sua condição original. 
Está INCORRETO o que se afirma apenas em: 
A) I, II e III, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) I e IV, apenas 
D) II e IV, apenas. 
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QUESTÃO 14 
Com relação às técnicas de recuperação de áreas degradadas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F, para 
as falsas.   
I - O enriquecimento visa ao aumento da diversidade vegetal em áreas onde não existem indícios de regeneração 

natural. 
II - O plantio total é uma técnica que implica o maior e mais custoso grau de intervenção. Ele só deve ser adotado 

quando a vegetação nativa estiver bem degradada e existir a necessidade da introdução de mudas de espécies 
arbóreas. 

III - A nucleação consiste em um grupo de técnicas que propõe uma máxima interferência local. Ações como a 
implantação de poleiros artificiais para animais dispersores são adotadas em pontos estratégicos do sítio 
degradado e, a partir daí, a restauração irradia-se para ocupar as áreas sem vegetação. 

IV - A regeneração natural deve ser adotada quando se busca a simples eliminação do agente perturbador ou de 
um elemento que esteja agindo como barreira para a regeneração. 

Assinale a alternativa CORRETA. 
A) F, V, V, F.  
B) V, V, V, V.  
C) F, V, V, V. 
D) F, V, F, V. 
 

QUESTÃO 15 
Acerca da avaliação econômica de danos ambientais, é CORRETO afirmar: 
A) Os métodos diretos de avaliação requerem a coleta de dados no campo e possuem, nesses dados, os valores de 

uso e não uso para medir o dano ambiental, sem que seja necessário relacionar esses parâmetros com a 
disposição a pagar ou a receber dos indivíduos. 

B) O método de valoração contingente é utilizado para mensurar situações em que não existe preço no mercado 
para os recursos imprescindíveis para a sobrevivência, por exemplo, características paisagísticas, ecológicas, 
culturais. 

C) Os métodos indiretos possibilitam identificar a disposição a pagar das pessoas em relação à qualidade 
ambiental. 

D) O método de custos de viagem é utilizado, com frequência, para estabelecer o preço de propriedades e parte do 
pressuposto de que as características ambientais interferem nos benefícios dos moradores, afetando também o 
preço de mercado das residências. 

 
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 

INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões propostas. 
 

Como definir maturidade emocional? 
 
 Penso que a maturidade emocional se caracteriza pelo atingir de um estado evolutivo no qual nos tornamos 
mais competentes para lidar com as dificuldades da vida e por isso mesmo com maior disponibilidade para usufruir 
de seus aspectos lúdicos e agradáveis. 
 Talvez a principal característica da pessoa madura esteja relacionada com o desenvolvimento de uma boa 
tolerância às inevitáveis frustrações e contrariedades a que todos nós estamos sujeitos. Tolerar bem frustrações não 
significa não sofrer com elas e muito menos não tratar de evitá-las. A boa tolerância às dores da vida implica certa 
docilidade, capacidade de absorver os golpes e mais ou menos rapidamente se livrar da tristeza ou ressentimento 
que possa ter sido causado por aquilo que nos contrariou. 
 Pessoas maduras também se aborrecem com as frustrações, mas não “descarregam” sua raiva sobre 
terceiros que nada têm a ver com o que lhe ocorreu. Freud dizia que a maturidade se caracterizava pela substituição 
da raiva pela tristeza e penso que ele tinha razão. Acrescentei mais um ingrediente, qual seja, o de que devemos 
tratar de nos livrar da tristeza o mais depressa possível. 
 A maturidade emocional tem muito a ver com o que, hoje em dia, se chama de inteligência emocional (I.E.): 
competência para se relacionar com pessoas em todos os ambientes, habilidade para evitar conflitos desnecessários 
e até mesmo tentar harmonizar interesses e agir sempre em prol da construção de um clima positivo e agradável nos 
ambientes que frequenta. Assim, a pessoa mais amadurecida busca também a evolução moral, condição que a leva 
a agir de modo equânime, atribuindo a si e aos outros direitos e deveres iguais. 
 Pessoas com boa I.E. também agem com certa estabilidade de humor, de modo que não são criaturas “de 
lua”, aquelas que nunca se pode saber com antecipação em que estado de humor estarão. É claro que a 
estabilidade de humor não significa estar sempre alegre e feliz; o humor das pessoas mais equilibradas é 
proporcional ao que está lhes acontecendo, sendo que os momentos de tristeza são vividos com dignidade e classe. 
As pessoas mais tolerantes a frustrações, moralmente mais bem desenvolvidas e de humor estável são capazes de 
despertar a confiança daqueles que com elas convivem. Assim, tornam-se bons parceiros sentimentais, bons 
amigos, sócios, colegas de trabalho… 

1 
 
 
 

5 
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 A maturidade acaba vindo acompanhada de uma série de boas propriedades e elas são motivo de satisfação 
dos que foram capazes de avançar na direção de conquistá-la. É claro que o processo de evolução é interminável e 
jamais deveríamos nos considerar como um “produto acabado”; estar sempre progredindo tende a determinar um 
estado de alma positivo, um justo otimismo em relação ao futuro – sim, porque quem está crescendo pode esperar 
mais coisas boas para si lá adiante. 
 Outra característica da maturidade é o senso de responsabilidade sobre si mesmo, assim como o 
desenvolvimento de uma sólida disciplina: isso significa controle racional sobre todas as emoções, especialmente a 
preguiça. Uma razão forte também exerce controle e administra a inveja, os ciúmes, os anseios eróticos e 
românticos, assim como a raiva e a agressividade. Controlar não significa reprimir e muito menos sempre deixar de 
agir de acordo com as emoções; significa apenas que elas passam pelo crivo da razão e só se tornam ação quando 
por ela avalizadas. Esse é mais um motivo para que sejam criaturas confiáveis, uma vez que exercem adequado 
domínio sobre si mesmas. 
 Os mais evoluídos emocionalmente tendem a ser mais ousados e a buscar com determinação a realização 
de seus projetos. Têm menos medo dos eventuais – e inevitáveis – fracassos, pois se consideram suficientemente 
fortes para superar a dor derivada dos revezes. Ao contrário, aprendem com seus tombos, reconhecem onde 
erraram e seguem em frente com otimismo e coragem ainda maior. Costumam ter melhores resultados do que 
aqueles mais ponderados e comedidos, condição que não raramente esconde o medo do sofrimento próprio dos que 
enfrentam os riscos. 
 Finalmente, para que possamos viver com serenidade e alegria, temos que aceitar uma propriedade 
essencial da nossa condição: somos governados pelo que chamo de “princípio da incerteza”; ou seja, não sabemos 
responder às questões essenciais que caracterizam nossa existência: qual o sentido da vida, de onde viemos, para 
onde vamos, por quanto tempo estaremos aqui etc. É sobre esse solo de areia movediça que temos que construir 
nosso castelo e fazê-lo com otimismo e persistência mesmo sabendo que ele pode ruir a qualquer momento. 
 

(Fonte: http://flaviogikovate.com.br/como-definir-maturidade-emocional/Acesso em  27 de fev. 2016.) 
 
 

QUESTÃO 16 
De acordo com o texto, as pessoas inteligentes emocionalmente são aquelas que, EXCETO 
A) sabem se relacionar com o outro em diferentes ambientes. 
B) evitam conflitos desnecessários. 
C) exigem sempre os seus direitos. 
D) reconhecem os seus direitos e deveres e os dos outros. 
 

QUESTÃO 17 
Assinale a alternativa que apresenta uma atitude que, segundo o autor,  pode ser atribuída àqueles que são imaturos 
emocionalmente. 
A) Ousadia. 
B) Comedimento. 
C) Aceitação. 
D) Otimismo. 
 

QUESTÃO 18 
Todos os sentimentos abaixo, de acordo com o autor, podem ser próprios de pessoas imaturas emocionalmente, 
EXCETO 
A) instabilidade de humor. 
B) agressividade. 
C) raiva. 
D) tristeza. 
 

QUESTÃO 19 
De acordo com o texto,  constitui uma característica inerentes à vida: 
A) Reagir emocionalmente ao que nos acontece. 
B) Negar a dor advinda dos revezes. 
C) Agir sempre usando a razão. 
D) Não ter respostas para questões existenciais. 
 

QUESTÃO 20 
As pessoas com inteligência emocional despertam em outras pessoas, EXCETO 
A) instabilidade. 
B) confiabilidade. 
C) companheirismo. 
D) harmonia. 
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QUESTÃO 21 
Assinale a alternativa em que se verifica o uso de linguagem metafórica. 
A) “Costumam ter melhores resultados do que aqueles mais ponderados e comedidos, condição que não raramente 

esconde o medo do sofrimento próprio dos que enfrentam os riscos.” (Linhas  40-42) 
B) “Assim, a pessoa mais amadurecida busca também a evolução moral, condição que a leva a agir de modo 

equânime, atribuindo a si e aos outros direitos e deveres iguais.” (Linha 16-17) 
C) “É sobre esse solo de areia movediça que temos que construir nosso castelo e fazê-lo com otimismo e 

persistência mesmo sabendo que ele pode ruir a qualquer momento.” (Linhas 46-47) 
D) “Talvez a principal característica da pessoa madura esteja relacionada com o desenvolvimento de uma boa 

tolerância às inevitáveis frustrações e contrariedades a que todos nós estamos sujeitos.” (Linhas  4-5) 

QUESTÃO 22 
Considere a expressão negritada no trecho: “Esse é mais um motivo para que sejam criaturas confiáveis, uma vez  
que exercem adequado domínio sobre si mesmas.” (Linhas  35-36) 
Nesse trecho, essa expressão negrita assume valor semântico de 
A) causa. 
B) conclusão. 
C) consequência. 
D) concessão. 
 

QUESTÃO 23 
Considere o uso do pronome oblíquo átono no trecho: “ [...] significa apenas que elas passam pelo crivo da razão e 
só se tornam ação quando por ela avalizadas.”  (Linhas 34-35) 
A posição proclítica desse pronome justifica-se pela/pelo 
A) tempo do verbo. 
B) presença de palavra atrativa. 
C) tipo de frase. 
D) ausência de palavra atrativa. 
 

QUESTÃO 24 
Considere o uso do acento indicativo de crase no trecho: “A boa tolerância às dores da vida implica certa docilidade, 
capacidade de absorver os golpes [...]” (Linhas 6-7) 
Assinale a alternativa que justifica esse uso. 
A) Presença de locução adverbial feminina. 
B) Ocorrência de locução prepositiva feminina. 
C) Fusão da preposição “a” com o artigo “a”. 
D) Presença de locução conjuntiva feminina. 
 

QUESTÃO 25 
Considere o verbo negritado no trecho: “Os mais evoluídos emocionalmente tendem a ser mais ousados e a buscar 
com determinação a realização de seus projetos. Têm menos medo dos eventuais – e inevitáveis – fracassos [...]” 
(Linhas 37-38) 
Assinale a alternativa que contém o verbo que segue a mesma regra de acentuação do verbo negritado acima. 
A) vir. 
B) ver. 
C) crer. 
D) ler. 
 

 
PROVA DE LEGISLAÇÃO APLICADA AO SERVIDOR PÚBLICO 

Questões numeradas de 26 à 30 
 
 

QUESTÃO 26 
João, ocupante de cargo efetivo municipal, valendo-se da função pública, por desavenças com seu vizinho, 
inimigo de longa data, atrasou de propósito o atendimento da sua solicitação, que aguardava há mais tempo, 
passando todas as demais na frente. A conduta do servidor público, nesse caso, feriu o princípio informativo 
expresso do art. 37, caput, da Constituição da República, chamado princípio da 
A) eficácia. 
B) publicidade. 
C) razoabilidade. 
D) impessoalidade. 
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QUESTÃO 27 
Os servidores públicos do Município de Montes Claros observam, no exercício de suas funções, os padrões éticos de 
conduta exigidos por meio do Código de Ética (Lei n.º 3177/2003). A respeito da Lei n.º 3177/2003, marque a 
alternativa CORRETA. 
A) A moralidade da Administração Pública limita-ser à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da 

ideia de que o fim é sempre o bem comum. 
B) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu 

próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado 
como seu maior patrimônio.  

C) A publicidade, em qualquer situação do ato administrativo, constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando 
sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. 

D) O servidor deve prestar atenção às ordens de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, sem 
escusas, evitando conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tipificam falta 
funcional grave, passível de punição disciplinar. 

 

QUESTÃO 28 
A respeito dos direitos assegurados na Declaração dos Direitos Humanos, todas as assertivas estão corretas, 
EXCETO 
A) Para ser titular dos Direitos Humanos, é necessário ter uma nacionalidade. 
B) Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar, na sua correspondência e 

nem a ataques a sua honra e reputação. 
C) É um direito de todo ser humano mudar de nacionalidade. 
D) Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. 
 

QUESTÃO 29 
De acordo a Lei n.º 3175/2003 (Estatuto dos Servidores Municipais), em relação às penalidades aplicadas aos 
servidores públicos efetivos, nos casos de infrações disciplinares, marque a alternativa CORRETA. 
A) As penalidades são aplicadas pelo Secretário Municipal de Administração, quando se tratar de demissão e 

cassação de aposentadoria. 
B) As penalidades são aplicadas pela autoridade administrativa de hierarquia imediatamente superior ao infrator, 

quando se tratar de suspensão por mais de 60 dias. 
C) As penalidades são aplicadas pelo Prefeito Municipal, nos casos de cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade de servidor vinculado a órgão abrangido pelo Município. 
D) Todas as penalidades são aplicadas pelo Prefeito Municipal, único competente para o ato, que não mencionará o 

fundamento legal e a causa da sanção disciplinar, com intuito de preservar a intimidade do infrator. 
 

QUESTÃO 30 
Os princípios balizam a atuação da Administração Pública. Alguns, inclusive, com previsão constitucional 
expressa. Em relação aos princípios do art. 37, da Constituição Federal, pode-se afirmar: 
A) O princípio da eficiência é aplicado em conjunto com o princípio da supremacia do interesse público, podendo 

excepcionar o princípio da indisponibilidade do interesse público sempre que represente solução mais benéfica 
para a gestão administrativa e o atingimento de resultados em favor dos administrados. 

B) O princípio da publicidade não incide apenas em orientar a divulgação e a transparência dos atos finais, mas 
também permite aos administrados conhecer documentos e ter informações ao longo do processo de tomada de 
decisão. 

C) Enquanto o princípio da eficiência se aplica no curso dos processos e atividades desenvolvidos pela 
Administração, os demais princípios destinam-se ao resultado e aos destinatários finais, não tendo aplicabilidade 
antes disso. 

D) À exceção do princípio da publicidade, que se expressa pela divulgação dos atos finais praticados, os demais 
princípios dependem de análise do caso concreto, para que se possa verificar se foram adequadamente 
observados. 
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RASCUNHO 
 

 

 

 
 

 

OBS.: Se for destacar esta folha, tenha cuidado para não desmanchar o caderno de provas. 
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