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Nível 

SUPERIOR 

 
Turno 

MANHÃ 
 

PROVA 

 
Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com setenta questões objetivas, 
você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas. 

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o emprego corresponde àquele para o 
qual você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na 
eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.  

✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e 
ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser 

preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido 
ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas. 

✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará 
liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de 
aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e 
nenhum tipo de anotação de suas respostas. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se 
aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova 
estabelecido em edital. 

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 
assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 

 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa  

Leia a tirinha apresentada a seguir: 

 

 
Disponível em 
https://www.instagram.com/p/COyidGKlnT4/?utm_source=ig_w
eb_copy_link. Acesso em 15 de outubro de 2021. 

 

1 

Com base na leitura da tirinha, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O advérbio de intensidade “diferentemente” 
caracteriza o diálogo entre as personagens: 
uma delas considera-se alguém que não 
julga as pessoas, mas considera que a outra 
personagem faça isso. 

(B) A hipocrisia mencionada pela personagem 
no último quadrinho relaciona-se ao fato de 
que a outra personagem, ao usar a 
expressão “diferentemente de você”, acaba 
por fazer um julgamento, embora diga que 
não faça. 

(C) A hipocrisia mencionada pela personagem 
no último quadrinho relaciona-se ao fato de 
que a outra personagem, ao usar a 
expressão formada pelo advérbio de 
intensidade “diferentemente de você”, acaba 
por fazer um julgamento, embora diga que 
não faça. 

(D) A hipocrisia mencionada no último quadrinho 
diz respeito à falsidade de todos os 
personagens da tirinha, pois todos, embora 
neguem, estão julgando alguém.  

(E) O advérbio de tempo “diferentemente” 
caracteriza o diálogo entre as personagens: 
uma delas considera-se alguém que não 
julga as pessoas, mas considera que a outra 
personagem faça isso. 
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Considerando o trecho da tirinha: “Enfim... a 
hipocrisia”, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O advérbio de tempo “enfim” expressa a 
conclusão à qual chega a personagem que 
fala no último quadrinho: embora negue, a 
outra personagem julga as pessoas.  

(B) A conjunção final “enfim” expressa a 
conclusão à qual chega a personagem que 
fala no último quadrinho: embora negue, a 
outra personagem julga as pessoas. 

(C) O advérbio de modo “enfim” expressa a 
conclusão à qual chega a personagem que 
fala no último quadrinho: embora negue, a 
outra personagem julga as pessoas. 

(D) O advérbio de tempo “enfim” expressa a 
conclusão à qual chega a personagem que 
fala no último quadrinho: todos os seres 
humanos julgam uns aos outros. 

(E) A conjunção final “enfim” expressa a 
conclusão à qual chega a personagem que 
fala no último quadrinho: todos os seres 
humanos julgam uns aos outros. 

 

3 

Considere o sentido da palavra destacada no 
trecho da tirinha: “Diferentemente de você”. 
Qual das seguintes alternativas poderia 
substituí-la sem prejuízo de sentido?  

 

(A) Apesar. 

(B) Incomumente. 

(C) Aquém. 

(D) Distintamente. 

(E) Excentricamente. 

 

Leia o texto apresentado a seguir:  

 

Conheça a história do Cristo Redentor, da 
idealização à sua construção 

 

Inaugurada em 12 de outubro de 1931, a estátua 
foi erguida com auxílio da população. Neste 
"Quer Que Eu Desenhe?", conheça o passado 
de um dos maiores símbolos do país. 

 

Bernardo França e Tiemi Osato 

12 out. 2021  

 

Há 90 anos, era inaugurada uma das Sete 
Maravilhas do Mundo Moderno. Em 12 de 
outubro de 1931, peregrinos do mundo inteiro se 
dirigiram para onde hoje é o Parque Nacional da 
Tijuca, no Rio de Janeiro, e viram, pela primeira 
vez, o monumento do Cristo Redentor. 

A estátua começou a ser idealizada em meados 
do século 19, quando o padre francês Pierre 
Marie Boss exercia suas atividades em uma 
igreja com vista para o Monte Corcovado. A ideia 
de erguer um monumento religioso foi resgatada 
em 1888 pela princesa Isabel. 

Após a assinatura da Lei Áurea, abolicionistas 
sugeriram homenagear a princesa com uma 
escultura no alto do Corcovado. Paroquiana do 
padre Boss e apelidada de “redentora”, ela 
negou a proposta e sugeriu uma imagem do 
Sagrado Coração de Jesus, para ela o 
verdadeiro redentor. 

Embora tenha sido promulgado um decreto para 
viabilizar o monumento, a proclamação da 
República e a separação entre Igreja e Estado, 
em 1889, interromperam os planos. O projeto só 
saiu do papel em 1921, com os preparativos 
para a comemoração do centenário da 
Independência. 

Com altura de um prédio de 13 andares, a maior 
parte da estátua foi construída no Brasil, no 
estilo art déco. As 50 peças da face e as oito das 
mãos foram moldadas em Paris e vieram para cá 
como um quebra-cabeça, com cada parte 
numerada para ser montada em solo brasileiro. 

O Cristo é feito de concreto armado, revestido 
com pedra-sabão. Sua construção engajou a 
população tanto na arrecadação de fundos 
quanto no processo de montagem dos mosaicos 
que o constituem. E assim nasceu um dos 
maiores símbolos do país. 
Disponível em:  

<https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Historia/noticia/2021/10
/conheca-historia-do-cristo-redentor-da-idealizacao-sua-
construcao.html >. Acesso em: 19 out. 2021. 
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Em relação à estrutura e aos sentidos do 
texto de apoio, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A origem do Cristo Redentor está 
diretamente ligada à figura da princesa 
Isabel. O monumento, construído em sua 
homenagem, completou 90 anos em 2021.  

(B) O propósito do texto é apresentar como está 
atualmente o monumento do Cristo 
Redentor. 

(C) O propósito do texto, em comemoração aos 
90 anos do Cristo Redentor, é fazer uma 
homenagem ao monumento. 

(D) Construído em homenagem ao Sagrado 
Coração de Jesus, após sugestão da 
Princesa Isabel, o Cristo Redentor 
completou 90 anos em 2021. 

(E) Para a construção do Cristo Redentor, 
políticos ficaram responsáveis pela captação 
de recursos e pela montagem do 
monumento.  

 

5 

Considere o sentido da palavra destacada no 
excerto: “Sua construção engajou a 
população tanto na arrecadação de fundos 
quanto no processo de montagem dos 
mosaicos que o constituem.”. Qual das 
seguintes alternativas poderia substituí-la 
sem prejuízo de sentido? 

 

(A) Impôs. 

(B) Contrapôs. 

(C) Induziu. 

(D) Aturdiu. 

(E) Filiou. 

 

6 

Considerando a Reforma Ortográfica de 2009, 
observa-se que a palavra “pedra-sabão”, 
identificada no texto, apresenta hífen. 
Assinale a alternativa que também apresenta 
palavras nas quais o hífen é utilizado 
corretamente. 

 

(A) Pé-de-meia, contra-regra e cor-de-rosa. 

(B) Cor-de-rosa, anti-inflacionário e anti-
histórico. 

(C) Mais-que-perfeito, supra-estrutura e cor-de-
rosa. 

(D) Auto-escola, cor-de-rosa e multi-horário. 

(E) Anti-histórico, mini-saia e água-de-colônia. 
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Considerando os usos de elementos 
gramaticais e os sentidos produzidos no 
texto, assinale a alternativa correta. 

 

(A) No trecho: “Embora tenha sido promulgado 
um decreto para viabilizar o monumento, a 
proclamação da República e a separação 
entre Igreja e Estado, em 1889, 
interromperam os planos.”, a conjunção 
causal destacada expressa o seguinte 
motivo: mesmo com autorizações, houve 
impeditivos para a construção do 
monumento.   

(B) No trecho: “Embora tenha sido promulgado 
um decreto para viabilizar o monumento, a 
proclamação da República e a separação 
entre Igreja e Estado, em 1889, 
interromperam os planos.”, a conjunção 
concessiva destacada expressa o fato de 
que, mesmo com autorizações, houve 
impeditivos para a construção do 
monumento.   

(C) No trecho: “Embora tenha sido promulgado 
um decreto para viabilizar o monumento, a 
proclamação da República e a separação 
entre Igreja e Estado, em 1889, 
interromperam os planos.”, a conjunção 
temporal destacada expressa que, na 
circunstância de tempo apresentada, houve 
impeditivos para a construção do 
monumento. 

(D) No trecho: “Após a assinatura da Lei Áurea, 
abolicionistas sugeriram homenagear a 
princesa com uma escultura no alto do 
Corcovado.”, o advérbio destacado expressa 
a circunstância na qual ocorreu a inspiração 
para a construção do Cristo Redentor. 

(E) No trecho: “Após a assinatura da Lei Áurea, 
abolicionistas sugeriram homenagear a 
princesa com uma escultura no alto do 
Corcovado.”, a conjunção temporal 
destacada expressa a ordem dos fatos 
ocorridos na construção do Cristo Redentor. 

8 

Assinale a alternativa que apresenta o uso 
correto da vírgula, considerando trechos 
adaptados do texto. 

 

(A) Em meados do século 19, quando o padre 
francês Pierre Marie Boss exercia suas 
atividades em uma igreja com vista para o 
Monte Corcovado, a estátua, começou a ser 
idealizada.  

(B) A maior parte da estátua, com altura de um 
prédio de 13 andares, foi construída, no 
Brasil. 

(C) Paroquiana do padre Boss, apelidada de 
“redentora”, ela negou a proposta e sugeriu, 
uma imagem do Sagrado Coração de Jesus 
o verdadeiro redentor para ela.  

(D) Conheça, neste "Quer Que Eu Desenhe?", o 
passado de um dos maiores símbolos do 
país. 

(E) As peças da face e das mãos moldadas em 
Paris, vieram como um quebra-cabeça, para 
cá, cada parte, veio numerada, para ser 
montada em solo brasileiro. 

9 

Analise a oração destacada no trecho: “As 50 
peças da face e as oito das mãos foram 
moldadas em Paris e vieram para cá como 
um quebra-cabeça”. A sentença destacada 
classifica-se como 

 

(A) coordenada sindética aditiva. 

(B) coordenada assindética. 

(C) coordenada sindética conclusiva. 

(D) subordinada substantiva completiva nominal. 

(E) subordinada substantiva predicativa. 

 



Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul   INSTITUTO AOCP 

 

ADVOGADO  Tipo   – Página 6 

 

10 

Considere o excerto: “O Cristo é feito de 
concreto armado, revestido com pedra-
sabão. Sua construção engajou a população 
tanto na arrecadação de fundos quanto no 
processo de montagem dos mosaicos que o 
constituem.” e assinale a alternativa que o 
analisa corretamente quanto à concordância 
verbal e nominal. 

 

(A) O verbo regular “feito” necessita da 
preposição “de” para expressar sentido 
completo. 

(B) O verbo “fazer”, em sua forma no particípio 
passado, é um verbo transitivo direto. 

(C) O verbo “fazer”, em sua forma no pretérito 
perfeito, é um verbo transitivo indireto. 

(D) O verbo “revestir”, em sua forma no presente 
do subjuntivo, é um verbo transitivo indireto. 

(E) O verbo “engajar”, em sua forma no pretérito 
perfeito, é um verbo transitivo direto. 

 

Quais são os principais temas de pesquisa 
no Brasil? 

 

Um relatório analisou mais de 300 mil artigos 
publicados entre 2015 e 2020. Confira os 
principais assuntos – e com quais países o Brasil 
mais colabora. 

Maria Clara Rossini  

15 out. 2021 

 

A produção brasileira de artigos científicos 
cresceu 32,2% entre 2015 e 2020. É mais do 
que a média mundial, que foi de 27,1%. Mas o 
que o brasileiro pesquisa? O relatório “Panorama 
da ciência brasileira: 2015 – 2020”, produzido 
pelo Observatório de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, mapeou os principais temas de estudo 
no Brasil. 

O levantamento se baseou nos artigos científicos 
presentes no Web of Science, uma plataforma 
que reúne pesquisas de todo o mundo. No total, 
mais de 11 milhões de artigos foram publicados 
entre 2015 e 2020. Desses, 372 mil contaram 
com a participação de ao menos um brasileiro. 

Educação lidera o pódio, com 16.672 artigos 
publicados entre 2015 e 2020. Se o tema 
surpreendeu, lembre que Pedagogia é o curso 
que mais recebe estudantes de graduação no 
Brasil. Logo, há mais mão de obra. Os temas 
seguintes são Biodiversidade, Nanopartículas e 
Pecuária e Aquicultura. 

Para chegar ao resultado, o relatório fez uma 
análise da frequência das palavras-chave 
contidas nas pesquisas. Por exemplo: as 
palavras “ovelha” e “gado” estão relacionadas à 
agricultura, enquanto “entrelaçamento quântico” 
e “ondas gravitacionais” são campos da física 
teórica. 

O relatório ainda mostra os países que mais 
fazem pesquisa em parceria com o Brasil. Os 
Estados Unidos está presente em 36% dos 
artigos brasileiros realizados em colaboração 
internacional. Depois vêm Inglaterra, Espanha, 
França e Alemanha. 
 

Disponível em: <https://super.abril.com.br/sociedade/quais-sao-os-
principais-temas-de-pesquisa-no-
brasil/?fbclid=IwAR3kZG482FkapgOqyoMlxQk2OQOfYTz4RcffiEiX
XggbpP6TH_om7mvP4Gc >. Acesso em 19 out. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul   INSTITUTO AOCP 

 

ADVOGADO  Tipo   – Página 7 

 

11 

Em relação à estrutura e aos sentidos do 
texto de apoio, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O texto apresenta os temas de pesquisa 
mais investigados no Brasil. O estudo mostra 
que o Brasil não faz pesquisas em parceria 
com países europeus, apenas com os 
Estados Unidos. 

(B) Por meio da investigação da frequência de 
palavras-chave contidas nas pesquisas 
brasileiras, observou-se que o tema da 
educação lidera o ranking, seguido de 
estudos matemáticos. 

(C) Os Estados Unidos lideram a parceria de 
pesquisas com o Brasil, assim como a 
educação é a temática mais estudada, 
embora não haja uma explicação clara para 
esse alto resultado. 

(D) O texto apresenta os temas de pesquisa 
mais investigados no Brasil. A educação 
aparece à frente, relacionada ao fato de que 
Pedagogia é o curso que mais forma no 
país. 

(E) Países asiáticos realizam pesquisas em 
parceria com o Brasil. O principal tema de 
investigação das pesquisas brasileiras é a 
educação. 

 

12 

“Considere o sentido da palavra destacada 
no excerto: “Para chegar ao resultado, o 
relatório fez uma análise da frequência das 
palavras-chave contidas nas pesquisas.”. 
Qual das seguintes alternativas apresenta um 
termo antônimo ao destacado? 

 

(A) Omissão. 

(B) Assiduidade. 

(C) Irregularidade. 

(D) Constância. 

(E) Lacuna. 

 

13 

Considerando a palavra no plural “palavras-
chave”, identificada no texto, assinale a 
alternativa que também apresenta o correto 
plural dos compostos. 

 

(A) Couve-flores, abaixo-assinados e guarda-
roupas. 

(B) Saca-rolhas, beijas-flor e guardas-noturnos. 

(C) Manga-espadas, pé de cabras e vice-
presidentes. 

(D) Guardas-marinha, pé de moleques e couve-
flores. 

(E) Salvos-condutos, bananas-prata e abaixo-
assinados. 

 

14 

Em relação aos sentidos do texto, considere 
o trecho “Se o tema surpreendeu, lembre que 
Pedagogia é o curso que mais recebe 
estudantes de graduação no Brasil.” para 
assinalar a alternativa correta. 

 

(A) A conjunção temporal “se” expressa que o 
fato de a educação ser o tema mais 
pesquisado no Brasil não apresenta 
explicações e isso causa estranhamento. 

(B) A conjunção causal “se” expressa que o 
motivo de haver mais pesquisas em 
educação é o fato de que Pedagogia é o 
curso que apresenta mais alunos no país.  

(C) A conjunção concessiva “se” expressa que a 
condição para que haja mais pesquisas em 
educação no Brasil é o fato de que 
Pedagogia é o curso que apresenta mais 
alunos no país.  

(D) A conjunção concessiva “se” expressa que o 
fato de a educação ser o tema mais 
pesquisado no Brasil não apresenta 
explicações e isso causa estranhamento. 

(E) A conjunção condicional “se” expressa que, 
se há mais pesquisas em educação no 
Brasil, a justificativa estaria no fato de que 
Pedagogia é o curso, no país, que apresenta 
mais alunos. 
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Assinale a alternativa que apresenta o uso 
correto da vírgula, considerando trechos 
adaptados do texto. 

 

(A) O relatório, para chegar ao resultado, fez 
uma análise da frequência das palavras-
chave contidas nas pesquisas. 

(B) Produzido pelo Observatório de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, o relatório, mapeou 
os principais temas de estudo no Brasil. 

(C) Enquanto, “entrelaçamento quântico” e 
“ondas gravitacionais”, são campos da física 
teórica as palavras “ovelha” e “gado” estão 
relacionadas à agricultura. 

(D) Com 16.672 artigos publicados entre 2015 e 
2020, educação, lidera o pódio. 

(E) Os artigos científicos presentes no Web of 
Science, serviram como base para a 
pesquisa realizada. 

 

16 

Observa-se que a palavra “vêm”, identificada 
no trecho “Depois vêm Inglaterra, Espanha, 
França e Alemanha”, permanece acentuada, 
considerando a Reforma Ortográfica de 2009. 
A partir desse contexto, assinale a alternativa 
que também apresenta palavras nas quais a 
presença ou ausência do acento está correta. 

 

(A) Pêlos, epopeia e tramoia. 

(B) Pára, feiura e deem. 

(C) Leem, fiéis e geléia. 

(D) Anzóis, joias e argui. 

(E) Pólos, ideia e creem. 

 

Leia a tirinha apresentada a seguir: 

 

 
Disponível em 
https://www.instagram.com/p/CM5R99Nlhg3/?utm_source=ig_web_
copy_link. Acesso em 23 de outubro de 2021. 

 

17 

Com base na leitura da tirinha, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Ao usar a palavra “meritocracia”, a 
personagem destaca que apenas alguns 
mereceriam a sua simpatia. Ademais, para 
qualificar a sua “meritocracia”, ela utiliza o 
advérbio de afirmação “bem” e o adjetivo 
“rígida”.  

(B) Ao usar a palavra “meritocracia”, a 
personagem destaca que apenas alguns 
mereceriam a sua simpatia. Ademais, para 
qualificar a sua “meritocracia”, ela utiliza os 
adjetivos “bem” e “rígida”.  

(C) Ao usar a palavra “meritocracia”, a 
personagem destaca que apenas alguns 
mereceriam a sua simpatia. Ademais, para 
qualificar a sua “meritocracia”, ela utiliza os 
advérbios “bem” e “rígida”. 

(D) Nos dois primeiros quadrinhos, o uso dos 
advérbios “só, não e ninguém” auxilia na 
especificação do modo como a personagem 
define a sua simpatia e como as outras 
personagens enxergam essa simpatia. 

(E) Nos dois primeiros quadrinhos, o uso dos 
advérbios “só e não” e do pronome 
“ninguém” auxilia na especificação do modo 
como a personagem define a sua simpatia e 
como as outras personagens enxergam essa 
simpatia. 
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Considere o trecho da tirinha: “Minha noção 
de meritocracia é bem rígida”. Qual das 
seguintes alternativas poderia substituí-lo 
sem prejuízos de sentido? 

 

(A) Tenho uma percepção estrita de 
meritocracia. 

(B) Tenho uma definição atenuante de 
meritocracia. 

(C) Tenho uma concepção altruísta de 
meritocracia. 

(D) Tenho um ponto de vista aquém da 
meritocracia. 

(E) Tenho um pensamento efêmero acerca da 
meritocracia. 

 

19 

Assinale a alternativa que classifica 
corretamente as seguintes palavras retiradas 
do texto: “merece, meritocracia, simpática e 
com”, quanto ao acento tônico. 

 

(A) Paroxítona, paroxítona, proparoxítona e 
oxítona. 

(B) Paroxítona, oxítona, proparoxítona e 
monossílabo átono. 

(C) Oxítona, paroxítona, proparoxítona e 
monossílabo átono. 

(D) Paroxítona, paroxítona, proparoxítona e 
monossílabo átono. 

(E) Paroxítona, oxítona, proparoxítona e oxítona. 
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Leia a tirinha apresentada a seguir: 

 

 
Disponível em https://www.instagram.com/p/CNnPG9mjvib/. 
Acesso em 15 de outubro de 2021. 

 

Com base na leitura da tirinha, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Na tirinha, o humor é motivado pela 
polissemia da forma gerúndio “tomando” que 
provoca o humor. O verbo “tomar” (no 
contexto, intransitivo) recebe complementos 
com sentidos distintos, a partir da 
interpretação divergente feita por pai e filho. 

(B) Na tirinha, o humor é motivado pela 
polissemia da forma gerúndio “tomando” que 
provoca o humor. O verbo “tomar” (no 
contexto, transitivo indireto) recebe 
complementos com sentidos distintos, a 
partir da interpretação divergente feita por 
pai e filho. 

(C) Na tirinha, o humor é motivado pela 
polissemia da forma gerúndio “tomando” que 
provoca o humor. O verbo “tomar” (no 
contexto, transitivo direto) recebe 
complementos com sentidos distintos, a 
partir da interpretação divergente feita por 
pai e filho. 

(D) Na tirinha, o humor é motivado pela 
polissemia da forma do particípio “tomando” 
que provoca o humor. O verbo “tomar” (no 
contexto, transitivo direto) recebe 
complementos com sentidos distintos, a 
partir da interpretação divergente feita por 
pai e filho. 

(E) Na tirinha, o humor é motivado pela 
polissemia da forma particípio “tomando” que 
provoca o humor. O verbo “tomar” (no 
contexto, intransitivo) recebe complementos 
com sentidos distintos, a partir da 
interpretação divergente feita por pai e filho. 
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Qual é o valor em bytes correspondente a 7 
kilobytes? 

 

(A) 7168 bytes. 

(B) 70024 bytes. 

(C) 7000 bytes. 

(D) 6048 bytes. 

(E) 7048 bytes. 
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Um usuário, em um computador Windows 7 
instalado com o idioma português do Brasil, 
recebeu por e-mail um arquivo chamado 
“arquivo.mht”. Qual dos seguintes 
programas o usuário deve utilizar para 
visualizar o conteúdo desse arquivo? 

 

(A) Windows Media Player. 

(B) Internet Explorer. 

(C) Backup e Restauração. 

(D) Windows Update. 

(E) Gravador de Som. 

 

23 

Para ser uma distribuição GNU/Linux 
considerada completamente livre, os 
desenvolvedores desses sistemas precisam 
se comprometer em 

 

(A) incluir ao menos um software livre nativo no 
sistema operacional e, opcionalmente, 
softwares proprietários. 

(B) atender aos parâmetros da ISO 45001. 

(C) seguir as diretrizes para distribuição de 
sistemas livres. 

(D) desenvolver o sistema operacional 
utilizando-se apenas de ferramentas de 
código aberto. 

(E) ter um meio de distribuição de mídias em 
formato ROM gratuito. 

 

24 

Na instalação padrão do sistema operacional 
Windows 10 em português do Brasil, em qual 
pasta pode ser encontrado o arquivo 
executável do Prompt de Comando? 

 

(A) C:\Windows 

(B) C:\Windows\System 

(C) C:\Windows\ShellComponents 

(D) C:\Windows\System32 

(E) C:\Windows\Win32 

 

25 

A ferramenta de backup nativa do Windows 
10, em Português do Brasil, permite que o 
usuário escolha a frequência com que deseja 
salvar cópias de arquivos e por quanto tempo 
deseja manter as versões salvas. Qual é o 
caminho correto para acessar essas 
configurações? 

 

(A) Painel de Controle, Sistema e Segurança, 
Histórico de Arquivos e Configurações 
Avançadas. 

(B) Menu Iniciar, Acessórios, Acessórios do 
Windows e Configurações de Backup. 

(C) Painel de controle, Configurações, 
Armazenamento, Gerenciar Espaços de 
Armazenamento. 

(D) Menu Iniciar, Configurações, Backup. 

(E) Painel de Controle, Armazenamento, 
Configurações Avançadas de Backup de 
Sombra. 

 

26 

Qual tipo de configuração é necessário para 
que um software cliente de e-mails seja capaz 
de enviar mensagens de e-mail? 

 

(A) Servidor SMNP. 

(B) Servidor SMTP. 

(C) Servidor SQL. 

(D) Servidor HTML. 

(E) Servidor MQTT. 
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Na tela principal do programa LibreOffice 
Writer, versão 6.0.0.1 x64 pt-BR, instalado no 
Windows 7 em português do Brasil, a 
combinação das teclas Ctrl+Shift+F4 

(O caractere + foi usado apenas para 
interpretação) 

 

(A) exibe ou oculta Marcas de Formatação. 

(B) insere um Caractare Especial no texto. 

(C) oculta as anotações do texto. 

(D) exibe o painel de navegação Fontes de 
Dados. 

(E) ativa a Verificação Ortográfica do texto. 

 

28 

Assinale a alternativa que apresenta uma 
função válida para o software LibreOffice 
Calc, versão 6.0.0.1 x64 pt-BR, funcionando 
em um sistema Windows 7 em português do 
Brasil. 

 

(A) ARREND 

(B) INTO 

(C) ARP 

(D) COUNT 

(E) COS 

 

29 

Considerando o aplicativo Microsoft Word 
2013, versão em português do Brasil para 
Windows 10, assinale a alternativa que 
apresenta a combinação de teclas 
correspondente ao código de caracteres 
ASCII decimal responsável por gerar o 
símbolo “#”. 

(O caractere + foi usado apenas para 
interpretação) 

 

(A) ALT+60 

(B) CTRL+254 

(C) ALT+35 

(D) CTRL+ALT+221A 

(E) SHIFT+F2 
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A função EFETIVA, disponível no Microsoft 
Excel 2013, versão em português do Brasil, 
faz parte de qual categoria de funções? 

 

(A) Data e Hora. 

(B) Estatística. 

(C) Texto. 

(D) Engenharia. 

(E) Financeira. 

 

31 

Sobre a tecnologia de Rede Privada Virtual, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Oferece recursos de segurança para 
comunicação de dados. 

(B) É um software licenciado exclusivamente 
pela Linux Foundation. 

(C) Uma rede virtual só pode funcionar 
sobreposta à outra rede pública ou privada. 

(D) Permite configurar autenticação de usuários. 

(E) Pode trabalhar com algoritmos de 
criptografia. 

 

32 

Assinale a alternativa que apresenta um item 
disponível no menu “Configurações de 
proteção contra vírus e ameaças” no 
Microsoft Windows 10 versão em português 
do Brasil. 

 

(A) Proteção contra Violações. 

(B) Acesso a redes controladas. 

(C) Verificação de Backup do Windows. 

(D) Configurações do Bit Defender Firewall. 

(E) Extensões de arquivo. 

 

33 

Utilizando o sistema operacional Windows 10, 
versão em Português do Brasil, qual dos 
seguintes aplicativos deve ser utilizado para 
visualizar o conteúdo de um arquivo com a 
extensão “.m4v”? 

 

(A) Alarmes e Relógio. 

(B) Captura e Esboço. 

(C) Filmes e TV. 

(D) Compactador de Arquivos. 

(E) Conexão de Área de Trabalho Remota. 
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Assinale a alternativa que apresenta uma 
ação realizada em um software compactador 
de arquivos. 

 

(A) Criptografar arquivos. 

(B) Transferir arquivos entre computadores na 
rede local. 

(C) Converter formatos de arquivo de imagem. 

(D) Modificar o conteúdo de um arquivo “.pst”. 

(E) Alterar as Propriedades de Segurança do 
arquivo. 

 

35 

Assinale a alternativa que apresenta uma 
característica de malware do tipo 
ransonware. 

 

(A) Exibição de propagandas para o usuário. 

(B) Captura de dados digitados no teclado. 

(C) Gravação dos dados exibidos na tela do 
usuário. 

(D) Programa que captura dados bancários e 
envia ao invasor. 

(E) Exige quantia em dinheiro para 
descriptografar dados do usuário. 

 

Conhecimentos Gerais 

36 

O saneamento básico e o saneamento do 
meio se integram em prol da elevação da 
qualidade de vida aliada à prevenção 
ambiental. No entanto, além desses serviços, 
o sistema de saneamento pode abranger 

 

(A) a regulamentação sanitária dos 
estabelecimentos que trabalham com 
alimentos. 

(B) a coleta de águas pluviais para o controle de 
inundações. 

(C) o controle sanitário de agrotóxicos utilizados 
em áreas rurais e urbanas. 

(D) o controle da prestação de serviços que se 
relacionam diretamente com a saúde 
pública. 

(E) a fiscalização por meio do SISLAB (Sistema 
Nacional de Laboratórios de Saúde Pública) 
da utilização da água. 

 

37 

A respeito das doenças de veiculação hídrica, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Uma das formas de transmissão da 
leptospirose é a penetração do Leptospira 
spp. pela pele lesada ou mucosas, quando 
imersas em água contaminada. 

(B) A febre tifoide tem como alguns dos 
sintomas febre alta, mal-estar, cefaleia, falta 
de apetite, obstipação ou diarreia. 

(C) A cólera tem a transmissão por meio da 
ingestão de água e/ou alimentos 
contaminados com o agente epidemiológico 
Vibrio cholerae. 

(D) A hepatite B, também chamada de “hepatite 
infecciosa”, tem como um dos meios de 
transmissão a água ou os alimentos 
contaminados por vírus. 

(E) Diarreia aguda relacionada ao consumo de 
água contaminada pode ter como agentes 
etimológicos Escherichia coli, Giardia, 
Rotavirus ou Salmonela, como exemplos. 

 

38 

O ciclo da água, ou ciclo hidrológico, 
descreve o movimento contínuo da água 
dentro, sobre e acima da superfície terrestre. 
Nesse contexto, o U.S. Geological Survey 
(USGS) identificou 16 partes do ciclo da água, 
tendo-se como exemplos 

 

(A) nitrificação e descarga termais.  

(B) sublimação e sedimentação.  

(C) correntes dos rios e condensação.  

(D) corrente superficial e nitrificação. 

(E) descarga do lençol freático e ebulição.  
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A água levada dos mananciais para a Estação 
de Tratamento de Água (ETA) geralmente 
passa por duas etapas de tratamento, os 
chamados tratamento inicial e tratamento 
final. Sobre o tema, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) No tratamento inicial, a coagulação produz 
borbulhas de ar cuja função é retirar 
substâncias responsáveis pelo mau cheiro 
da água. 

(B) Na filtração, faz-se o ajuste do pH da água 
com a adição de sulfato de alumínio, que, ao 
precipitar, elimina uma série de 
microrganismos. 

(C) Na decantação, diluem-se na água 
compostos bactericidas e fungicidas, como o 
hipoclorito de sódio (NaClO) conhecido 
como cloro. 

(D) A aeração faz com que partículas de 
impurezas não retiradas no processo de 
peneiramento sejam depositadas no fundo 
dos tanques. 

(E) No processo de coagulação ou floculação, 
partículas sólidas se aglomeram em flocos 
para facilitar a remoção. 

 

40 

O esgotamento sanitário traz diversos 
benefícios para a população, EXCETO 

 

(A) a universalidade do tratamento de todo 
resíduo líquido advindo do esgoto domiciliar.  

(B) mais conforto e saúde para a população que 
se beneficia dos serviços de tratamento do 
esgoto residencial. 

(C) a redução do despejo de dejetos 
contaminantes em córregos e rios. 

(D) a redução de doenças de veiculação hídrica. 

(E) a coleta segura, rápida e adequada do 
esgoto doméstico e seu devido tratamento. 

 

41 

Tendo em vista aspectos e características 
dos diferentes tipos de sistema de tratamento 
de efluentes, é correto afirmar que 

 

(A) de acordo com o grau e a eficiência do 
processo de remoção de poluentes das 
unidades, pode-se ter tratamentos dos tipos 
químico e físico. 

(B) lodos ativados, valos de oxidação, lagoas de 
estabilização e filtros biológicos são 
exemplos de processos aeróbios de 
tratamento de efluentes.  

(C) nos processos aeróbios são utilizados 
reatores de fluxo ascendente, tanques 
sépticos e lagoas anaeróbias. 

(D) os processos químicos dependem da ação 
de microrganismos que habitam o esgoto 
para que ocorra a degradação da matéria 
orgânica. 

(E) quanto ao tipo de processo utilizado o 
tratamento de efluentes pode ser 
classificado como efetivo ou paliativo. 

 

42 

Um ecossistema é caracterizado como um 
conjunto composto por interações entre 
componentes bióticos e abióticos. Nesse 
contexto, considere o tema e assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Ecótono é o lugar ou ambiente físico onde 
um organismo vive sob conflitos entre as 
demandas competitivas de sobrevivência e 
reprodução. 

(B) Uma população é formada pelo conjunto das 
comunidades das espécies que vivem juntas 
em determinada área. 

(C) Uma espécie endêmica é aquela que possui 
abrangência geográfica muito ampla, 
podendo se estender por vários continentes. 

(D) O nicho de uma espécie é o local/ambiente 
onde essa espécie vive e se utiliza dos 
recursos ambientais. 

(E) Sob o ponto de vista evolutivo, os indivíduos 
existem para produzir o maior número 
possível de descendentes de sucesso. 
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De acordo com o Art. 5º do Decreto nº 7.217, 
de 21/06/2010, os parâmetros, padrões de 
potabilidade da água, procedimentos e 
responsabilidades referentes ao controle e à 
vigilância da qualidade da água para 
consumo humano são definidos pelo(a) 

 

(A) Agência Nacional de Águas e Saneamento 
Básico (ANA). 

(B) Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

(C) Secretaria Municipal de Saúde. 

(D) Ministério da Saúde. 

(E) Organização Mundial de Saúde (OMS).  

 

44 

A Lei nº 13.303/2016 tem o intuito de 
disciplinar a exploração direta de atividade 
econômica desenvolvida pelo Estado por 
meio das empresas públicas e das 
sociedades de economia mista, sendo, por 
isso, conhecida como Lei  

 

(A) das Empresas Públicas. 

(B) das Licitações para Obras e Serviços. 

(C) das Estatais. 

(D) de Licitações e Contratos. 

(E) das Sociedades Anônimas. 

 

45 

A Lei nº 14.026/2020, que atualiza o marco 
legal do saneamento básico, a relação 
regulatória entre a ANA (Agência Nacional de 
Águas) e o setor de saneamento, estabelece 
que uma das funções que compete à ANA é 
estabelecer normas de referência 
relacionadas 

 

(A) à regulação das tarifas dos serviços públicos 
de saneamento básico. 

(B) ao estudo e ao planejamento da privatização 
dos serviços de saneamento. 

(C) às punições cabíveis nos casos de utilização 
clandestina da água. 

(D) à definição da construção de novas 
hidroelétricas em território brasileiro. 

(E) à defesa das autarquias estaduais de 
serviços de saneamento em ações judiciais. 

 

 

Conhecimentos Específicos 

46 

O mês de agosto foi marcado por muita 
chuva no Estado de Mato Grosso do Sul. Em 
razão das chuvas excessivas, o rio 
transbordou e inundou a plataforma da 
concessionária do serviço público de 
abastecimento de água, danificando os 
motores de captação e bombeamento da 
água. A pane total nos motores 
impossibilitou, por completo, a prestação do 
serviço, pois a captação da água estava 
concentrada em um único corpo hídrico. Por 
10 (dez) dias, milhares de consumidores 
locais ficaram sem água potável para beber, 
preparar alimentos e banhar-se. Diante desse 
caso hipotético e em conformidade com o 
Código de Defesa do Consumidor, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O dever do prestador de serviços públicos 
de reparar os danos suportados pelos 
consumidores independe da existência de 
culpa. 

(B) O cidadão que mantinha contrato com a 
concessionária é considerado um 
consumidor, enquanto o turista que estava 
hospedado no hotel de umas das cidades 
afetadas não pode reclamar da interrupção 
do fornecimento de água na condição de 
consumidor. 

(C) O caso fortuito e a força maior são causas 
legais que excluem a responsabilidade da 
concessionária pela interrupção do 
abastecimento de água potável. 

(D) A racionalização e a melhoria dos serviços 
públicos não é um princípio da Política 
Nacional das Relações de Consumo. 

(E) A relação jurídica do cidadão usuário com a 
concessionária do serviço público de 
captação e distribuição de água não está 
subordinada ao regramento do Código de 
Defesa do Consumidor. 
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A Agência Estadual de Regulação de 
Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul 
(AGEPAN) controla, fiscaliza, normatiza e 
padroniza os serviços públicos de 
abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário no Estado. Acerca da competência, 
da remuneração, do processo administrativo 
sancionatório e das penalidades aplicáveis 
aos prestadores dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Ao prestador do serviço público de 
abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário não compete controlar o consumo 
de água. 

(B) Os serviços públicos de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário são 
remunerados mediante a cobrança de tarifa 
diretamente dos usuários dos serviços, 
sendo que a instituição das tarifas deve 
considerar apenas a remuneração adequada 
ao capital investido pelo prestador de 
serviços e a geração dos recursos 
necessários para realização dos 
investimentos. 

(C) Advertência e multa são penalidades 
aplicáveis aos prestadores de serviços 
públicos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário pela infração de 
normas legais, regulamentares ou 
contratuais. As infrações podem ser de 
natureza levíssima, leve, moderada, grave e 
gravíssima, mas a fixação do valor da multa 
independe da gravidade da infração. 

(D) O auto de infração inaugura o processo 
administrativo punitivo e, após exaurido o 
prazo de apresentação de defesa pela 
concessionária do serviço público e 
realizadas as eventuais diligências 
probatórias solicitadas, a Câmara de 
Julgamento da Agepan, por decisão 
irrecorrível, poderá anular, reformar ou 
ratificar o auto de infração. 

(E) O processo administrativo sancionatório por 
violação de regra legal ou regulamentar 
pode ser suspenso pela celebração de 
Termo de Ajustamento de Conduta entre a 
Agepan e o prestador dos serviços de 
abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário. Pelo Termo de Ajustamento de 
Conduta, o prestador de serviços assume 
compromissos no sentido de elidir as não 
conformidades constatadas nas ações de 
fiscalização e aprimorar a qualidade e 
eficiência dos serviços oferecidos aos 
usuários, com a estipulação de obrigações e 
penalidades pelo descumprimento das 
obrigações firmadas. 

 

48 

De acordo com o Código de Defesa do 
Consumidor, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Prescreve em 3 (três) anos a pretensão à 
reparação pelos danos causados por fato do 
produto ou do serviço, iniciando-se a 
contagem do prazo a partir do conhecimento 
do dano e de sua autoria. 

(B) É permitido ao fornecedor condicionar o 
fornecimento de produto ou de serviço ao 
fornecimento de outro produto ou serviço. 

(C) São anuláveis as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento de produtos e 
serviços que condicionem ou limitem de 
qualquer forma o acesso aos órgãos do 
Poder Judiciário. 

(D) Os órgãos públicos, por si, ou suas 
empresas, concessionárias, permissionárias 
ou sob qualquer outra forma de 
empreendimento, são obrigados a fornecer 
serviços adequados, eficientes, seguros e, 
quanto aos essenciais, contínuos. 

(E) As infrações das normas de defesa do 
consumidor estão sujeitas apenas às 
sanções administrativas. 
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De acordo com a Lei Federal n° 13.303/2016 e 
com o Regimento Interno da Empresa de 
Saneamento de Mato Grosso do Sul – 
SANESUL –, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A exploração de atividade econômica pelo 
Estado é exercida por meio de empresa 
pública, de sociedade de economia mista e 
de suas subsidiárias, sendo que a 
constituição de empresa pública ou de 
sociedade de economia mista independe de 
prévia autorização legal que indique 
relevante interesse coletivo ou imperativo de 
segurança nacional. 

(B) A Empresa de Saneamento de Mato Grosso 
do Sul – SANESUL – é uma empresa 
pública, sendo, pois, uma entidade dotada 
de personalidade jurídica de direito privado, 
com criação autorizada por lei e com 
patrimônio próprio, cujo capital social é 
integralmente detido pelo Estado de Mato 
Grosso do Sul. 

(C) Sociedade de economia mista é a entidade 
dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, com criação autorizada por lei, sob 
a forma de sociedade anônima, cujas ações 
com direito a voto pertencem em sua maioria 
à União, aos Estados, ao Distrito Federal, 
aos Municípios ou à entidade da 
administração indireta, sendo que a pessoa 
jurídica controladora da sociedade mista tem 
os deveres e as responsabilidades de 
acionista controlador. 

(D) A Assembleia Geral, o Conselho Fiscal, o 
Comitê de Elegibilidade e a Diretoria 
Executiva são órgãos colegiados de 
administração superior da Empresa de 
Saneamento de Mato Grosso do Sul – 
SANESUL. 

(E) À Empresa de Saneamento de Mato Grosso 
do Sul – SANESUL – compete a exploração 
dos serviços públicos e sistemas privados de 
abastecimento de água, coleta, remoção e 
destinação final de efluentes e resíduos 
sólidos domésticos e industriais e seus 
subprodutos, de drenagem e manejo de 
águas pluviais urbanas e serviços 
relacionados à proteção do meio ambiente e 
aos recursos hídricos, não sendo sua 
competência, no entanto, movimentar, 
administrar e promover os meios financeiros 
necessários à execução e exploração 
desses serviços. 
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Assinale a alternativa que está de acordo 
com o Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da Empresa de Saneamento de 
Mato Grosso do Sul – SANESUL. 

 

(A) Os contratos com terceiros destinados à 
prestação de serviços de publicidade e à 
aquisição e à locação de bens sempre 
dispensam licitação prévia. 

(B) Na contratação de remanescente de obra, 
de serviço ou de fornecimento, em 
consequência de rescisão contratual, a 
licitação é inexigível. 

(C) A realização de licitação é dispensável em 
situações de emergência, quando 
caracterizada urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, 
obras, serviços, equipamentos e outros 
bens, públicos ou particulares, e somente 
para os bens necessários ao atendimento da 
situação emergencial e para as parcelas de 
obras e serviços que possam ser concluídas 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 
dias consecutivos e ininterruptos, contado da 
ocorrência da emergência, com possibilidade 
de prorrogação dos respectivos contratos. 

(D) A contratação de serviços técnicos 
especializados, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória 
especialização, como o patrocínio ou defesa 
de causas judiciais ou administrativas, exige 
licitação. 

(E) Os contratos devem observar os princípios 
da obrigatoriedade, da força vinculante, da 
relatividade, do consensualismo, da função 
social do contrato, da boa-fé objetiva, do 
equilíbrio econômico e do adimplemento 
substancial e, quando a pactuação por prazo 
superior a 5 (cinco) anos for prática rotineira 
de mercado e a imposição do prazo máximo 
de 5 (cinco) anos inviabilizar ou onerar 
excessivamente a realização do negócio, a 
duração do contrato poderá exceder o prazo 
máximo de 5 (cinco) anos. 
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Nos últimos anos, o Município Alfa tem 
apresentado avanços no abastecimento de 
água potável, mas ainda negligenciado os 
serviços de esgoto. Com menos de 50% 
(cinquenta por cento) dos esgotos 
domésticos tratados, no semestre passado 
milhares de crianças com menos de 5 (cinco) 
anos de idade apresentaram doenças 
causadas por protozoários. Todas as 
Unidades Básicas de Saúde que prestaram 
atendimento às crianças noticiaram que a 
água distribuída na cidade foi a principal 
fonte de contaminação. Acerca das diretrizes 
nacionais para o saneamento básico 
definidas pela Lei Federal n° 11.445/2007, 
com as alterações promovidas pela Lei 
Federal n° 14.026/2020, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) Saneamento básico é o conjunto de serviços 
públicos, infraestruturas e instalações 
operacionais de abastecimento de água 
potável, esgotamento sanitário, limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos e 
drenagem e manejo das águas pluviais 
urbanas. 

(B) Os contratos de prestação dos serviços 
públicos de saneamento básico devem 
definir metas de universalização que 
garantam o atendimento de 99% (noventa e 
nove por cento) da população com água 
potável e de 90% (noventa por cento) da 
população com coleta e tratamento de 
esgotos até 31 de dezembro de 2033, mas 
os contratos que estavam em vigor antes da 
vigência da Lei Federal n° 14.026/2020 
estão dispensados de tais metas de 
universalização. 

(C) A Lei Federal n° 11.445/2007 não trata dos 
serviços públicos, infraestruturas e 
instalações operacionais de esgotamento 
sanitário. 

(D) Unicamente os Municípios podem exercer a 
titularidade dos serviços públicos de 
saneamento básico. 

(E) A prestação dos serviços de saneamento 
básico atenderá a requisitos mínimos de 
qualidade, incluindo a regularidade, a 
continuidade e aqueles relativos aos 
produtos oferecidos, ao atendimento dos 
usuários e às condições operacionais e de 
manutenção dos sistemas, de acordo com 
as normas regulamentares e contratuais, 
sendo que o Município definirá os 
parâmetros mínimos de potabilidade da 
água. 
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A Política Nacional do Meio Ambiente tem por 
objetivo a preservação, a melhoria e a 
recuperação da qualidade ambiental propícia 
à vida, visando assegurar, no País, condições 
ao desenvolvimento sócioeconômico, aos 
interesses da segurança nacional e à 
proteção da dignidade da vida humana. De 
acordo com a Lei Federal n° 6.938/1981, que 
dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

(A) São princípios norteadores das ações para 
implementação da Política Nacional do Meio 
Ambiente: racionalização do uso do solo, do 
subsolo, da água e do ar; planejamento e 
fiscalização do uso dos recursos ambientais; 
incentivos ao estudo e à pesquisa de 
tecnologias orientadas para o uso racional e 
a proteção dos recursos ambientais; e 
acompanhamento do estado da qualidade 
ambiental. 

(B) A compatibilização do desenvolvimento 
econômico social com a preservação da 
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio 
ecológico; o estabelecimento de critérios e 
padrões da qualidade ambiental e de normas 
relativas ao uso e manejo de recursos 
ambientais; e a imposição, ao poluidor e ao 
predador, da obrigação de recuperar e/ou 
indenizar os danos causados e, ao usuário, 
da contribuição pela utilização de recursos 
ambientais com fins econômicos são 
objetivos da Política Nacional do Meio 
Ambiente. 

(C) O Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA – é o órgão consultivo e 
deliberativo do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente – SISNAMA – a que compete 
estabelecer, mediante proposta do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA –, normas e 
critérios para o licenciamento de atividades 
efetiva ou potencialmente poluidoras, bem 
como estabelecer, privativamente, normas e 
padrões nacionais de controle da poluição 
por veículos automotores, aeronaves e 
embarcações, mediante audiência dos 
Ministérios competentes. 
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(D) A construção e a instalação de 
estabelecimentos e atividades utilizadores 
de recursos ambientais, efetiva ou 
potencialmente poluidores ou capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação 
ambiental dependem de prévio 
licenciamento ambiental, mas a ampliação 
desses estabelecimentos e dessas 
atividades dispensam o licenciamento 
ambiental prévio. 

(E) Sem prejuízo das penalidades 
administrativas, o poluidor é obrigado, 
independentemente da existência de culpa, 
a indenizar ou reparar os danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros afetados, sendo 
o Ministério Público o órgão que tem 
legitimidade para propor a ação de 
responsabilidade civil e criminal por danos 
causados ao meio ambiente. 
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No ano passado, imagens divulgadas em 
redes sociais que retratavam centenas de 
peixes mortos no Rio Delta desencadearam 
ação investigativa da Polícia Civil e da 
Vigilância Sanitária local. Com o auxílio de 
imagens captadas por drones, a investigação 
foi concluída meses depois e a Companhia de 
Saneamento Alfa do Estado de Beta foi 
indiciada por ter dispensado esgoto no leito 
do Rio Delta. De acordo com a autoridade 
policial, o escoamento irregular do esgoto 
sanitário contaminou a água e causou a 
morte dos peixes e a erosão do solo, além 
dos danos às pessoas moradoras da região 
por conta da contaminação da água. Segundo 
a Companhia, o extravasamento do esgoto foi 
causado por uma falha eletromecânica na 
estação elevatória durante a madrugada. A 
Companhia assegurou que realiza ações 
cotidianas que podem reduzir a possibilidade 
de ocorrência de extravasamento de esgoto, 
mas que equipamentos estão sujeitos a 
falhas. Nesse cenário e em conformidade 
com a Lei Federal n° 9.605/1998, que dispõe 
sobre as sanções penais derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A responsabilidade penal das pessoas 
físicas e jurídicas pelo cometimento de 
infração penal ambiental independe de dolo 
ou culpa. 

(B) As pessoas jurídicas podem ser penalmente 
responsabilizadas quando a infração penal 
ambiental tiver sido cometida por decisão de 
seu representante legal ou contratual ou de 
seu órgão colegiado, no interesse ou 
benefício da entidade, sendo que a 
responsabilidade da pessoa jurídica exclui a 
das pessoas físicas, autoras, coautoras ou 
partícipes do mesmo fato. 

(C) Não constitui crime provocar, pela emissão 
de efluentes ou carreamento de materiais, o 
perecimento de espécimes da fauna 
aquática existentes em rios, lagos, açudes, 
lagoas, baías ou águas jurisdicionais 
brasileiras. 

(D) A ação penal motivada por infração penal 
ambiental é pública condicionada à 
representação do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA. 

(E) Pelo extravasamento do esgoto sanitário no 
Rio Delta, o diretor da Companhia de 
Saneamento Alfa do Estado de Beta pode 
ser criminalmente responsabilizado se sabia 
da conduta criminosa de outrem e, mesmo 
podendo agir para evitá-la, deixou de impedir 
a sua prática. 

 



Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul   INSTITUTO AOCP 

 

ADVOGADO  Tipo   – Página 19 

 

54 

Acerca da concepção constitucional sobre o 
meio ambiente, bem como da competência 
legislativa em matéria ambiental e dos 
princípios informadores do Direito Ambiental, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) A Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 adotou a concepção 
ecocêntrica ou biocêntrica sobre o meio 
ambiente, na medida em que estabeleceu o 
meio ambiente como um bem coletivo e 
essencial que deve ser preservado como 
garantia de sobrevivência e bem-estar do 
homem. 

(B) O princípio da prevenção orienta o 
desenvolvimento e a aplicação de políticas 
públicas no sentido de evitar a ocorrência de 
dano grave e irreversível quando ainda 
ausente certeza científica do nexo causal 
entre determinada conduta e seus efeitos, 
sendo, pois, uma garantia contra riscos em 
potencial. 

(C) O princípio do poluidor-pagador enuncia que 
o poluidor deve suportar as despesas de 
prevenção e reparação dos danos 
ambientais, o que significa que o poluidor 
deve arcar com os custos necessários à 
diminuição, eliminação ou neutralização do 
dano ambiental e deve, também, reparar a 
coletividade por eventuais danos ambientais 
causados pela atividade que desenvolve. 

(D) Compete privativamente à União legislar 
sobre florestas, caça, pesca, fauna, 
conservação da natureza e defesa do solo e 
dos recursos naturais e compete 
concorrentemente à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar sobre proteção do 
meio ambiente e controle da poluição. 

(E) Exigido para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, o Estudo 
Prévio de Impacto Ambiental – EIA – é um 
instrumento do princípio da precaução. 
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De acordo com as disposições do Código 
Tributário Nacional, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A isenção e a anistia extinguem o crédito 
tributário regularmente constituído. 

(B) O crédito tributário prefere a qualquer outro 
crédito. 

(C) Ao seu critério, a autoridade administrativa 
pode conceder remissão total ou parcial do 
crédito tributário, para atender à situação 
econômica do sujeito passivo ou à diminuta 
importância do crédito tributário. 

(D) Compete privativamente à autoridade 
administrativa constituir o crédito tributário 
pelo lançamento, assim entendido o 
procedimento administrativo tendente a 
verificar a ocorrência do fato gerador da 
obrigação correspondente, determinar a 
matéria tributável, calcular o montante do 
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, 
sendo o caso, propor a aplicação da 
penalidade cabível. O lançamento pode ser 
de ofício, por declaração ou por 
homologação. 

(E) Independentemente de lei que autorize, a 
autoridade administrativa pode compensar 
créditos tributários com créditos líquidos e 
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito 
passivo contra a Fazenda Pública, mediante 
o aproveitamento de tributo objeto de 
contestação judicial pelo sujeito passivo, 
desde que antes do trânsito em julgado da 
respectiva decisão judicial. 
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No corrente ano, o Município Gama propôs 
ação de execução fiscal contra munícipe com 
base em uma certidão de dívida ativa 
representativa de débito de imposto sobre a 
propriedade predial e territorial urbana – IPTU 
–, taxa de combate a incêndio e taxa de coleta 
e destinação final de lixo dos exercícios 2016, 
2017, 2018, 2019 e 2020. O imposto e as taxas 
estavam previstos em lei municipal, sendo a 
taxa de combate a incêndio destinada ao 
combate e à prevenção de incêndio. No 
processo judicial, o executado impugnou à 
pretensão do Município Gama, arguindo a 
inexigibilidade da taxa de combate a 
incêndio, porquanto o Supremo Tribunal 
Federal, em recurso extraordinário, com 
repercussão geral reconhecida, havia fixado 
a tese de que são os Estados da Federação 
os entes competentes para instituir a taxa de 
incêndio. Diante disso e em conformidade 
com o Código Tributário Nacional, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) Não é juridicamente inválida, nula ou 
anulável a certidão de dívida ativa que 
indicar o nome do devedor e a quantia 
devida e a origem e natureza do crédito, mas 
não indicar a maneira de calcular os juros de 
mora acrescidos à quantia devida e não 
mencionar especificamente a disposição da 
lei em que esteja fundado o crédito. 

(B) A ação para cobrança do crédito tributário 
prescreve em 3 (três) anos, contados da 
data da constituição definitiva do crédito, de 
modo que, no caso, o Município Gama não 
poderia ter executado judicialmente o crédito 
tributário dos exercícios 2016 e 2017. 

(C) Embora nomeada de taxa, a taxa de 
combate a incêndio tem natureza de 
imposto, uma vez que tem por fato gerador a 
utilização, efetiva ou potencial, de serviço 
público específico e divisível, prestado ao 
contribuinte ou posto à sua disposição. 

(D) O não exercício da competência tributária a 
defere para pessoa jurídica de direito público 
diversa daquela a que a Constituição a tenha 
atribuído, de maneira que, no caso, o 
Município Gama, por lei municipal, poderia 
instituir tributo não instituído pelo 
competente Estado da Federação. 

(E) A dívida ativa tributária regularmente inscrita 
representa o crédito público proveniente do 
inadimplemento da obrigação tributária na 
órbita administrativa às repartições 
arrecadadoras. 
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Considerando o que dispõe o Código de 
Processo Civil a respeito do juiz, do 
ministério público, dos auxiliares da justiça, 
das partes e dos procuradores, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) O incapaz será sempre representado por 
seus pais, por tutor ou por curador, na forma 
da lei. 

(B) Independentemente do regime de bens, o 
cônjuge necessitará do consentimento do 
outro para propor ação que verse sobre 
direito real imobiliário. 

(C) Será apresentada em juízo, ativa e 
passivamente a pessoa jurídica estrangeira, 
por quem os respectivos atos constitutivos 
designarem ou, não havendo essa 
designação, por seus diretores. 

(D) De ofício ou a requerimento, o juiz 
condenará o litigante de má-fé a pagar 
multa, que deverá ser superior a dez por 
cento e inferior a vinte por cento do valor 
corrigido da causa, a indenizar a parte 
contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a 
arcar com os honorários advocatícios e com 
todas as despesas que efetuou. 

(E) O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir 
fora do Brasil ou deixar de residir no país ao 
longo da tramitação de processo prestará 
caução suficiente ao pagamento das custas 
e dos honorários de advogado da parte 
contrária nas ações que propuser, se não 
tiver no Brasil bens imóveis que lhes 
assegurem o pagamento. 
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Sobre Tutela Provisória, com fundamento nas 
previsões do Código de Processo Civil, 
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 
se afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

 

(   ) A tutela provisória pode fundamentar-se 
em urgência ou evidência, podendo a 
tutela provisória de urgência, cautelar ou 
antecipada, ser concedida em caráter 
antecedente ou incidental. 

(   ) Cessa a eficácia da tutela concedida em 
caráter antecedente se, dentre outros 
casos, não for efetivada no prazo de 
quinze dias.  

(   ) A tutela da evidência será concedida, 
desde que demonstrado o perigo de dano 
ou o risco ao resultado útil do processo, 
nas hipóteses previstas na lei. 

(   ) Nos casos em que a urgência for 
contemporânea à propositura da ação, a 
petição inicial pode limitar-se ao 
requerimento da tutela antecipada e à 
indicação do pedido de tutela final, com a 
exposição da lide, do direito que se 
busca realizar e do perigo de dano ou do 
risco ao resultado útil do processo. 

 

(A) V – F – V – V.  

(B) V – F – F – V.  

(C) F – V – V – F.  

(D) F – V – F – F.  

(E) F – F – V – V. 
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Maria moveu uma ação judicial em face de 
João, que foi devidamente processada e está 
em trâmite na Justiça Comum Estadual da 
Comarca de São Paulo/SP. Na ação, Maria fez 
três pedidos. Por se tratar de caso de 
julgamento antecipado do mérito, um dos 
pedidos foi julgado antecipadamente 
improcedente, conforme autoriza o Código de 
Processo Civil em vigor. A ação judicial teve 
prosseguimento quanto aos demais pedidos 
em razão de ser necessária dilação 
probatória com relação a eles. Diante da 
situação hipotética apresentada, assinale a 
alternativa que apresenta o recurso cabível 
da decisão que julgou antecipadamente o 
mérito destacando-se que a decisão não 
apresenta obscuridade, contradição, omissão 
ou erro material.  

 

(A) Apelação. 

(B) Agravo retido. 

(C) Agravo de Instrumento. 

(D) Recuso ordinário. 

(E) Agravo interno. 
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A respeito das obrigações, com base no que 
prevê o Código Civil, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Nas coisas determinadas pelo gênero e pela 
quantidade, a escolha pertence ao credor, se 
o contrário não resultar do título da 
obrigação, consideradas as limitações 
legais. 

(B) Nas obrigações alternativas, a escolha cabe 
ao devedor, se outra coisa não se estipulou. 

(C) Se a obrigação for de restituir coisa certa, e 
esta, sem culpa do devedor, se perder antes 
da tradição, sofrerá o credor a perda, e a 
obrigação se resolverá, ressalvados os seus 
direitos até o dia da perda. 

(D) Até a tradição, pertence ao devedor a coisa, 
com os seus melhoramentos e acrescidos, 
pelos quais poderá exigir aumento no preço; 
se o credor não anuir, poderá o devedor 
resolver a obrigação. 

(E) Extingue-se a obrigação de não fazer, desde 
que, sem culpa do devedor, se lhe torne 
impossível abster-se do ato que se obrigou a 
não praticar. 

 



Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul   INSTITUTO AOCP 

 

ADVOGADO  Tipo   – Página 22 

 

61 

Em relação a usucapião, analise as assertivas 
e assinale a alternativa que aponta a(s) 
correta(s). 

 

I. Aquele que, por dez anos, sem 
interrupção, nem oposição, possuir como 
seu um imóvel, adquire-lhe a 
propriedade, independentemente de título 
e boa-fé; podendo requerer ao juiz que 
assim o declare por sentença, a qual 
servirá de título para o registro no 
Cartório de Registro de Imóveis, ainda 
que não haja estabelecido no imóvel sua 
moradia habitual ou nele realizado obras 
ou serviços de caráter produtivo. 

II. Aquele que exercer, por dois anos 
ininterruptamente e sem oposição, posse 
direta, com exclusividade, sobre imóvel 
urbano de até duzentos e cinquenta 
metros quadrados cuja propriedade 
divida com ex-cônjuge ou ex-
companheiro que abandonou o lar, 
utilizando-o para sua moradia ou de sua 
família, adquirir-lhe-á o domínio integral, 
desde que não seja proprietário de outro 
imóvel urbano ou rural. 

III. Aquele que, não sendo proprietário de 
imóvel rural ou urbano, possua como 
sua, por cinco anos ininterruptos, sem 
oposição, área de terra em zona rural não 
superior a cinquenta hectares, tornando-
a produtiva por seu trabalho ou de sua 
família, tendo nela sua moradia, adquirir-
lhe-á a propriedade. 

 

(A) Apenas II.  

(B) Apenas I e II. 

(C) Apenas I e III. 

(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
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No que se refere aos direitos reais de 
garantia, consoante disposições do Código 
Civil, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Salvo cláusula expressa, o terceiro que 
presta garantia real por dívida alheia não fica 
obrigado a substituí-la, ou reforçá-la, 
quando, sem culpa sua, se perca, deteriore, 
ou desvalorize. 

(B) Os sucessores do devedor podem remir o 
penhor ou a hipoteca, parcialmente, na 
proporção dos seus quinhões ou no todo.  

(C) É válida a cláusula que autoriza o credor 
pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar 
com o objeto da garantia, se a dívida não for 
paga no vencimento. 

(D) Constitui-se o penhor pela transferência 
efetiva da posse que, em garantia do débito 
ao credor ou a quem o represente, faz o 
devedor, ou alguém por ele, de uma coisa 
imóvel, suscetível de alienação. 

(E) O dono do imóvel hipotecado pode constituir 
outra hipoteca sobre ele, mediante novo 
título, desde que em favor do mesmo credor. 
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Sobre a duração do trabalho, com 
fundamento nas previsões do Consolidação 
das Leis do Trabalho, informe se é verdadeiro 
(V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e 
assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

 

(   ) O tempo despendido pelo empregado 
desde a sua residência até a efetiva 
ocupação do posto de trabalho e para o 
seu retorno, caminhando ou por qualquer 
meio de transporte, inclusive o fornecido 
pelo empregador, não será computado na 
jornada de trabalho, por não ser tempo à 
disposição do empregador.   

(   ) As horas suplementares da jornada de 
trabalho normal poderão ser 
compensadas diretamente até a semana 
imediatamente posterior à da sua 
execução, devendo ser feita a sua 
quitação na folha de pagamento do mês 
subsequente, caso não sejam 
compensadas.  

(   ) A duração diária do trabalho poderá ser 
acrescida de horas extras, em número 
não excedente de duas, desde que por 
meio de convenção coletiva ou acordo 
coletivo de trabalho. 
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(   ) É inválido o regime de compensação de 
jornada estabelecido por acordo 
individual, tácito, para a compensação no 
mesmo mês.   

 

(A) V – F – F – F. 

(B) V – V – F – F.  

(C) F – F – F – V.  

(D) V – F – V – F.  

(E) F – V – V – V.  
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Lucas moveu uma Reclamatória Trabalhista 
em face da empresa em que trabalhou por 15 
anos. Os pedidos feitos na Reclamatória 
Trabalhista foram julgados procedentes e a 
sentença transitou em julgado. Feita a 
liquidação da sentença, o processo está na 
fase de execução, na qual Lucas tenta de 
todas as formas receber o montante da 
condenação. Ocorre que, no curso da 
execução, o Juiz proferiu uma decisão com a 
qual Lucas não concorda e da qual pretende 
recorrer. Salienta-se que tal decisão não é 
denegatória de recursos e é passível de 
recurso específico, segundo a legislação 
celetista. Diante da situação apresentada, 
assinale a alternativa correta quanto ao 
recurso que deverá ser interposto por Lucas. 

 

(A) Recurso Ordinário, a ser interposto no prazo 
de dez dias. 

(B) Agravo de Petição, a ser interposto no prazo 
de dez dias. 

(C) Agravo de Instrumento, a ser interposto no 
prazo de oito dias. 

(D) Agravo de Instrumento, a ser interposto no 
prazo de dez dias. 

(E) Agravo de Petição, a ser interposto no prazo 
de oito dias. 
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Assinale a alternativa correta de acordo com 
a Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016). 

 

(A) Sociedade de economia mista é a entidade 
dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, com criação autorizada por lei, sob 
a forma de sociedade anônima, cujo capital 
social é integralmente detido pela União, 
pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municípios. 

(B) Ainda que a maioria do capital votante 
permaneça em propriedade da União, do 
Estado, do Distrito Federal ou do Município, 
é vedado, no capital da empresa pública, a 
participação de outras pessoas jurídicas de 
direito público interno. 

(C) A lei que autorizar a criação da empresa 
pública e da sociedade de economia mista 
deverá dispor sobre as diretrizes e restrições 
a serem consideradas na elaboração do 
estatuto da companhia, em especial sobre a 
constituição e funcionamento do Conselho 
de Administração, observados o número 
mínimo de 5 (cinco) e o número máximo de 
9 (nove) membros. 

(D) Ao menos 1 (um) dos membros do Conselho 
Fiscal deve ter reconhecida experiência em 
assuntos de contabilidade societária. 

(E) As despesas com publicidade e patrocínio 
da empresa pública e da sociedade de 
economia mista não ultrapassarão, em cada 
exercício, o limite de 0,5% (cinco décimos 
por cento) da receita operacional bruta do 
exercício anterior. 
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Conforme o entendimento dominante do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca dos 
bens públicos, do processo administrativo 
disciplinar e do poder de polícia, assinale a 
alternativa INCORRETA.  

 

(A) A ocupação indevida de bem público 
configura mera detenção, de natureza 
precária, insuscetível de retenção ou 
indenização por acessões e benfeitorias. 

(B) Construção ou atividade irregular em bem de 
uso comum do povo revela dano presumido 
à coletividade, dispensada prova de prejuízo 
em concreto. 

(C) A Lei n° 8.112/1990 pode ser aplicada de 
modo supletivo aos procedimentos 
administrativos disciplinares estaduais, nas 
hipóteses em que existam lacunas nas leis 
locais que regem os servidores públicos. 

(D) Na via do mandado de segurança, não é 
possível valorar a congruência entre a 
conduta apurada e a capitulação da pena de 
demissão aplicada no processo 
administrativo disciplinar. 

(E) É legítima a cobrança da taxa de 
localização, fiscalização e funcionamento 
quando notório o exercício do poder de 
polícia pelo aparato administrativo do ente 
municipal, sendo dispensável a 
comprovação do exercício efetivo de 
fiscalização. 
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A empresa privada de medicamentos 
“SóTrambique”, em conluio com outras 
empresas do ramo, fraudou diversos 
procedimentos licitatórios instaurados para a 
aquisição de medicamentos pela 
Administração Pública. Ocorre que, pouco 
tempo depois, a fraude foi descoberta e 
exposta em rede nacional por importante 
canal de televisão. Diante disso, temendo as 
consequências que poderiam advir dos atos 
praticados, a empresa “SóTrambique” 
manifestou interesse em celebrar acordo de 
leniência, conforme previsto na Lei 
Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013). Diante 
desse caso hipotético, e em conformidade 
com a referida legislação, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) A celebração do acordo de leniência reduzirá 
até a metade o valor da multa aplicável. 

(B) O acordo de leniência exime a pessoa 
jurídica da obrigação de reparar 
integralmente o dano causado. 

(C) Em caso de descumprimento do acordo de 
leniência, a pessoa jurídica ficará impedida 
de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 
(três) anos contados do conhecimento pela 
administração pública do referido 
descumprimento. 

(D) Os efeitos do acordo de leniência serão 
estendidos às pessoas jurídicas que 
integram o mesmo grupo econômico, de fato 
e de direito, ainda que não firmem o acordo 
em conjunto. 

(E) O Ministério Público Federal – MPF – é o 
órgão competente para celebrar os acordos 
de leniência no âmbito do Poder Executivo 
federal, bem como no caso de atos lesivos 
praticados contra a administração pública 
estrangeira. 
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“A Constituição, segundo a conceituação de 
[...], seria, então, a somatória dos fatores 
reais do poder dentro de uma sociedade.” 

Esse excerto exterioriza a ideia do conceito 
de Constituição no sentido 

 

(A) sociológico.  

(B) político. 

(C) jurídico. 

(D) culturalista. 

(E) simbólico. 
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Em relação às normas da seguridade social e 
do meio ambiente previstas na Constituição 
Federal de 1988, assinale a alternativa 
correta.  

 

(A) A seguridade social compreende um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar os direitos relativos à 
saúde, à previdência e à educação. 

(B) As receitas dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios destinadas à seguridade 
social constarão dos respectivos 
orçamentos, não integrando o orçamento da 
União. 

(C) É permitida a filiação ao regime geral de 
previdência social, na qualidade de segurado 
facultativo, de pessoa participante de regime 
próprio de previdência. 

(D) A Floresta Amazônica brasileira, o Pantanal 
Mato-Grossense, o Cerrado e a Caatinga 
são patrimônio nacional, e sua utilização far-
se-á, na forma da lei, dentro de condições 
que assegurem a preservação do meio 
ambiente, inclusive quanto ao uso dos 
recursos naturais. 

(E) As usinas que operem com reator nuclear 
deverão ter sua localização definida em 
decreto federal, sem o que não poderão ser 
instaladas. 
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Tibúrcio, Presidente do Brasil, foi convidado 
para diversas reuniões que ocorrerão na 
Sede da Organização das Nações Unidas 
(ONU), localizada em Nova Iorque, Estados 
Unidos, com duração prevista de 20 (vinte) 
dias, entre diversos Chefes de Estado e 
Chefes de Governo, para discutir temas de 
relevância global, como o meio ambiente e a 
grave crise econômica decorrente da Covid-
19. 

Considerando o caso apresentado e de 
acordo com a Constituição Federal, é 
competência exclusiva 

 

(A) do Congresso Nacional autorizar Tibúrcio a 
se ausentar do País, quando a ausência 
exceder a quinze dias.  

(B) do Senado Federal autorizar Tibúrcio a se 
ausentar do País, quando a ausência 
exceder a quinze dias. 

(C) da Câmara dos Deputados autorizar Tibúrcio 
a se ausentar do País, quando a ausência 
exceder a dez dias. 

(D) da Procuradoria Geral da República 
autorizar Tibúrcio a se ausentar do País, 
quando a ausência exceder a cinco dias. 

(E) do Supremo Tribunal Federal autorizar 
Tibúrcio a se ausentar do País, quando a 
ausência exceder a dez dias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


