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• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas

marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como

situação hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão

ser utilizados para rascunhos.

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto CG1A1-I

Atitudes para um desenvolvimento sustentável1

tornaram-se uma urgência e estão inseridas de forma definitiva
na agenda da sociedade. Até no mundo dos negócios a
sustentabilidade está em pauta. Empresas que antes pensavam4

só em lucro agora otimizam seus processos por meio da
sustentabilidade empresarial. Outro campo de estudos voltado
para o consumo consciente e equilibrado com o meio ambiente7

é a bioeconomia, ou economia sustentável, cujo objetivo é
promover a utilização de recursos de base biológica, recicláveis
e renováveis, e consequentemente mais sustentáveis.10

Hoje, a sustentabilidade é um imperativo para o
sucesso das empresas, que precisam cada vez mais entregar ao
cliente valor agregado e estilo de vida, e não somente13

mercadorias. A preocupação com o meio ambiente converte-se,
portanto, em vantagem competitiva, notadamente em mercados
cada vez mais exigentes e desafiadores. Isso amplia a16

perenidade da marca, em virtude do fortalecimento de sua
reputação e credibilidade.

Para o desenvolvimento sustentável, os negócios19

devem estar amparados em boas práticas de governança, com
benefícios sociais e ambientais. Essa metodologia influencia os
ganhos econômicos, a competitividade e o sucesso das22

organizações.
Qual é o motivo de a sustentabilidade ser tão

importante para a economia? A população cresce em número25

e em capacidade de consumo; com isso, a demanda pela
utilização de recursos naturais recrudesce de forma quase
insustentável. A utilização de matrizes não renováveis tende ao28

esgotamento e à poluição progressiva do meio ambiente. Para
quebrar esse paradigma, mobilizam-se conceitos econômicos
que propõem um novo modo de gestão da sociedade, como a31

economia circular e a bioeconomia.
A bioeconomia está ligada à melhoria de nosso

desenvolvimento e à busca por novas tecnologias que34

priorizem a qualidade de vida da sociedade e do meio ambiente
em seu eixo de elaboração. Ela, agora, reúne todos os setores
da economia que utilizam recursos biológicos. Assim, a37

bioeconomia surgiu para possibilitar soluções eficazes e
coerentes para os problemas socioambientais contemporâneos:
mudanças climáticas, crise econômica mundial, substituição do40

uso de energias fósseis, saúde, qualidade de vida da população,
entre outros.

O objetivo é criar uma economia inovadora com43

baixas emissões de poluentes, que concilie as exigências para
a agricultura sustentável e a pesca, a segurança alimentar e o
uso sustentável dos recursos biológicos renováveis para fins46

industriais, e que assegure, ao mesmo tempo, a biodiversidade
e a proteção ambiental. A bioeconomia contempla não apenas
setores tradicionais como agricultura, silvicultura e pesca, mas49

também setores como as biotecnologias e bioenergias. Ao que
tudo indica, o futuro será definitivamente bio.

Marina Santos Chiapetta. Internet: <www.ecycle.com.br> (com adaptações).
!FimDoTexto!

QUESTÃO 1

De acordo com as ideias expostas no texto CG1A1-I, é finalidade
da bioeconomia

A aumentar o valor das mercadorias.

B tornar o mercado mais competitivo.

C ampliar a capacidade de consumo da população.

D aprofundar as mudanças climáticas.

E dar impulso à sustentabilidade.

QUESTÃO 2

Infere-se do texto CG1A1-I que a sustentabilidade caracteriza-se,
entre outros fatores, por

A repudiar o mundo dos negócios.

B utilizar energias fósseis. 

C superar mudanças climáticas.

D combinar processo produtivo e proteção ambiental.

E garantir bem-estar com pouco avanço tecnológico.

QUESTÃO 3

Com relação a gênero e tipologia textuais, é correto considerar o
texto CG1A1-I como

A uma peça publicitária amparada na tipologia narrativa.

B uma reportagem sustentada principalmente na descrição.

C um artigo em que predomina a tipologia expositiva.

D um verbete que combina narração com descrição. 

E um prefácio que combina argumentação com descrição.

QUESTÃO 4

No trecho “Empresas que antes pensavam só em lucro agora
otimizam seus processos por meio da sustentabilidade empresarial”
(R. 4 a 6) do texto CG1A1-I, os verbos pensar e otimizar são
sinônimos, respectivamente, de

A imaginar e reduzir.

B refletir e ampliar.

C pretender e aperfeiçoar.

D projetar e intensificar.

E engendrar e reforçar.

QUESTÃO 5

Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita
para o seguinte trecho do texto CG1A1-I: “Qual é o motivo de a
sustentabilidade ser tão importante para a economia?” (R. 24 e 25).
Assinale a opção em que a proposta indicada mantém os sentidos
e a correção gramatical do texto.

A Porque a sustentabilidade é tão importante para a economia?

B Por quê a sustentabilidade é tão importante para a economia?

C Porquê a sustentabilidade é tão importante para a economia?

D Por que a sustentabilidade é tão importante para a economia?

E Pra quê a sustentabilidade é tão importante para a economia?
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QUESTÃO 6

No texto CG1A1-I, o termo “conceitos econômicos” (R.30) é

A sujeito sintático de “propõem” (R.31).

B complemento de “mobilizam-se” (R.30).

C agente da ação expressa por “mobilizam-se” (R.30).

D sujeito sintático de “mobilizam-se” (R.30). 

E sujeito sintático tanto de “mobilizam-se” (R.30) quanto de

“propõem” (R.31).

QUESTÃO 7

Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita

para o seguinte trecho do texto CG1A1-I: “Ela, agora, reúne

todos os setores da economia que utilizam recursos biológicos.”

(R. 36 e 37). Assinale a opção em que a proposta apresentada

preserva a correção gramatical e os sentidos do texto.

A Ela reúne agora, todos os setores da economia que utilizam

recursos biológicos.

B Agora ela reúne todos os setores da economia, que utilizam

recursos biológicos.

C Ela reúne, todos os setores da economia que agora utilizam

recursos biológicos.

D Ela reúne todos os setores da economia que utilizam, agora,

recursos biológicos.

E Agora ela reúne todos os setores da economia que utilizam

recursos biológicos.

QUESTÃO 8

Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita

para o seguinte segmento do texto CG1A1-I: “A bioeconomia está

ligada à melhoria de nosso desenvolvimento e à busca por novas

tecnologias” (R. 33 e 34). Assinale a opção em que a reescrita

apresentada mantém a correção gramatical do texto.

A A bioeconomia está ligada a melhoria de nosso

desenvolvimento e à buscas por novas tecnologias

B A bioeconomia está ligada à melhorias de nosso

desenvolvimento e a busca por novas tecnologias 

C A bioeconomia está ligada a melhorias de nosso

desenvolvimento e buscas por novas tecnologias 

D A bioeconomia está ligada à melhorias de nosso

desenvolvimento e à buscas por novas tecnologias

E A bioeconomia está ligada à uma melhoria de nosso

desenvolvimento e busca por novas tecnologias 

QUESTÃO 9

No texto CG1A1-I, a forma verbal “recrudesce” (R.27) tem o

mesmo sentido de

A piora.

B aumenta.

C restringe.

D cessa.

E ressurge.

QUESTÃO 10

A correção gramatical e os sentidos do texto CG1A1-I seriam
mantidos se a expressão “mas também” (R. 49 e 50) fosse
substituída por

A tanto quanto.
B inclusive.
C assim como.
D senão também.
E porém.

QUESTÃO 11

Em caso de impedimento, o procurador-geral de contas do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará
(MPC/PA) será substituído por membro da carreira escolhido pelo

A conselho superior.
B corregedor-geral.
C colégio de procuradores de contas.
D próprio procurador-geral de contas.
E chefe do Poder Executivo.

QUESTÃO 12

Lucas e Pedro, servidores do estado do Pará, foram
aprovados em concurso de outros órgãos do mesmo ente da
Federação. Na data da publicação do ato de provimento, Lucas
estava em gozo de férias em seu órgão de origem, e Pedro, em gozo
de licença em seu órgão de origem.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta, nos
termos da Lei Estadual n.º 5.810/1994.

A A posse de ambos os servidores no novo órgão deverá ocorrer
no prazo de trinta dias, contados da publicação do ato de
provimento.

B Somente a posse de Pedro no novo órgão deverá ocorrer no
prazo de trinta dias, contados da publicação do ato de
provimento.

C Somente a posse de Lucas no novo órgão deverá ocorrer no
prazo de trinta dias, contados da publicação do ato de
provimento.

D A posse de ambos os servidores no novo órgão deverá ocorrer
no prazo de trinta dias, contados do término do impedimento.

E Somente a posse de Pedro no novo órgão deverá ocorrer no
prazo de trinta dias, contados do término do impedimento.

QUESTÃO 13

Servidor do estado do Pará foi condenado criminalmente
com sentença transitada em julgado, não determinante de demissão.

Nessa situação hipotética, conforme dispõe a Lei Estadual
n.º 5.810/1994, o servidor continuará afastado do cargo até o
cumprimento

A total da pena, com direito ao vencimento ou remuneração
integral, excluídas as vantagens devidas do efetivo exercício do
cargo que ocupava.

B de metade da pena, com direito ao vencimento ou remuneração
integral, incluídas as vantagens do efetivo do cargo que
ocupava.

C de um terço da pena, com direito ao vencimento ou
remuneração integral, excluídas as vantagens do efetivo do
cargo que ocupava.

D de um terço da pena, com direito ao vencimento ou
remuneração integral, incluídas as vantagens do efetivo do
cargo que ocupava.

E total da pena, com direito a um terço do vencimento ou
remuneração, excluídas as vantagens devidas do efetivo
exercício do cargo que ocupava.
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QUESTÃO 14

Frederico, servidor público do estado do Pará, reingressou
ao cargo que ocupava, por sentença judicial transitada em julgado.
João, servidor do mesmo estado, aposentado por invalidez, retornou
à atividade, após a junta médica oficial ter declarado insubsistentes
os motivos de sua aposentadoria.

Nessa situação hipotética, segundo a Lei Estadual n.º 5.810/1994,
houve

A reversão de Frederico e reintegração de João.

B reintegração de Frederico e reversão de João.

C reintegração de Frederico e readaptação de João.

D readaptação de Frederico e reversão de João.

E reversão de Frederico e readaptação de João.

QUESTÃO 15

A um servidor estável do estado do Pará foi concedida
licença para tratar de interesse particular, pelo prazo de dois anos.

Nessa situação hipotética, durante esse período, a licença poderá ser

A interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor.

B interrompida a qualquer momento, desde que por parte da
administração.

C remunerada, no limite de um terço do que recebia.

D remunerada, no limite da metade do que recebia.

E remunerada, no limite máximo de seis meses.

QUESTÃO 16

Rejane é servidora pública do estado do Pará em
cumprimento de estágio probatório e Lúcia é servidora estável do
mesmo órgão. Os respectivos cônjuges dessas servidoras também
são servidores estáveis desse órgão. O marido de Rejane foi
designado para servir fora do estado, ao passo que o de Lúcia foi
designado para o exterior.

Nessa situação hipotética, a licença para acompanhar cônjuge
poderá ser concedida

A apenas para Lúcia, por prazo indeterminado.

B apenas para Rejane, por prazo indeterminado.

C para Rejane e Lúcia, por prazo indeterminado.

D para Rejane e Lúcia, por prazo determinado.

E apenas para Lúcia, por prazo determinado.

QUESTÃO 17

O fenômeno da ética

A está estritamente ligado ao fenômeno da moral, sendo, por
vezes, considerados sinônimos.

B é analisado em sua dimensão puramente teórica, enquanto o
fenômeno da moral é analisado no campo prático da vida, de
modo que um não depende do outro.

C pode ser estudado juntamente com o fenômeno da moral,
tratando ambos do conjunto de atitudes, hábitos e
comportamentos de uma sociedade.

D deve ser validado pelo julgamento do fenômeno moral, de
forma que tudo o que é moralmente aceito será eticamente
aceitável.

E bem como o fenômeno da moral, não podem influenciar a
interpretação das normas jurídicas, haja vista a premissa da
autonomia científica.

QUESTÃO 18

De acordo com os princípios e valores que regem a administração

pública, o servidor público

A deverá zelar pelo princípio da supremacia do interesse público,

que veda, ao servidor, o questionamento da validade do ato a

ser praticado.

B deverá impor a penalidade cabível àquele que deixar de

observar a legislação aplicável a um caso concreto, sendo

irrelevante a comprovada boa-fé demonstrada pelo particular.

C deverá zelar pelos princípios que regem a administração

pública e deles não poderá se afastar, sob pena de eventual

responsabilização criminal, civil e administrativa.

D poderá afastar o comando da lei diante de uma injustiça.

E poderá deixar de entregar documentos sigilosos solicitados

pelas autoridades competentes que possam comprometer a

administração pública e o interesse público.

QUESTÃO 19

Acerca do exercício da cidadania, assinale a opção correta.

A Cidadania substantiva é a capacidade que o nacional detém

para participar da vida política, seja como eleitor ou como

eleito, observando as regras descritas pela legislação eleitoral.

B Cidadania democrática é a capacidade de se exercer,

ativamente, influência na vida política, seja formal, seja

informalmente, acatando-se os princípios da tolerância e da

pluralidade de ideias.

C Cidadania é um privilégio reconhecido somente àqueles que

detêm poder econômico para ocupar cargos eletivos.

D Cidadania é uma parcela do poder exercida ocasionalmente por

grupos paramilitares que procuram, paralelamente ao poder

público, efetivar o bem comum em certa comunidade. 

E Cidadania é a faculdade conferida a determinadas pessoas

para, querendo, exercer o seu direito de voto nas diversas

eleições.

QUESTÃO 20

Conforme a Lei n.º 8.429/1992 e a Lei n.º 12.846/2013, assinale a

opção correta, relativa à ética no setor público.

A O agente público tem o dever moral de agir honestamente

diante dos seus pares, o que não significa que tem o dever de

lealdade para com a administração pública.

B De acordo com o princípio da publicidade, cabe ao Poder

Executivo federal formular o cadastro nacional de empresas

punidas, registrando as sanções aplicadas com base na

Lei n.º 12.846/2013.

C Ocorrendo lesão ao patrimônio público, o agente público

deverá ser responsabilizado objetivamente pelo integral

ressarcimento do dano, na forma da Lei n.º 8.429/1992.

D As pessoas jurídicas serão responsabilizadas por ação ou

omissão, dolosa ou culposa, nos âmbitos administrativo e civil,

pelos atos lesivos previstos na Lei n.º 12.846/2013 praticados

em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não.

E Celebrado o acordo de leniência, as partes não precisarão

reparar dano causado, nos termos do previsto no art. 16, § 3.º,

da Lei n.º 12.846/2013.


