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Realização

1. Este caderno de prova contém 50 (cinquenta) questões objetivas, enumeradas de 01 a 50 e 

distribuídas da seguinte forma:

a)    De 01 a 15 – Língua Portuguesa;

b) De 16 a 25 – Noções de Informática;

c) De 26 a 50 – Conhecimentos Específicos.

2. Confira se a quantidade e a ordem das questões deste caderno de prova estão de acordo com as 

instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer 
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1 (uma) resposta responde corretamente à questão.

4. O tempo disponível para esta prova é de 4 (quatro) horas.

5. Reserve tempo suficiente para marcar o sua folha de respostas.

6. Os rascunhos e as marcações assinaladas neste caderno não serão considerados na avaliação.

7. O candidato somente poderá se retirar do local da aplicação das provas após 60 (sessenta) minutos 

de seu início.

8. Quando terminar, chame o fiscal de sala, entregue este caderno de prova e a folha de respostas.

9. O candidato somente poderá retirar-se do local da aplicação levando consigo o caderno de provas a 

partir dos últimos 30 (trinta) minutos para o término da prova.

10. Boa prova!
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Nada me tira da cabeça que o maior craque do mundo dos 
parasitas, o Pelé das criaturas que vivem de manipular formas 
maiores e supostamente mais complexas de vida, é um 
sujeitinho matreiro chamado Toxoplasma gondii. 

Formado por uma única célula, o causador da 
toxoplasmose domina duas estratégias aparentemente 
contraditórias entre si. De um lado, ele faz de tudo para passar 
despercebido. Até onde sabemos, esse micro-organismo afeta 
entre um terço e metade da população humana mundial, para 
não falar dos membros de diversas outras espécies de sangue 
quente. No entanto, é muito raro que cause algum problema 
de saúde mais sério em suas vítimas – riscos reais só aparecem 
quando ele infecta mulheres grávidas, crianças pequenas ou 
pessoas com sistema imune (de defesa) enfraquecido por 
outras razões, como a aids. 

No entanto, evidências obtidas principalmente com outros 
mamíferos indicam que o T. gondii é um especialista em 
lavagem cerebral, instalando-se no sistema nervoso dos 
hospedeiros. Afinal, que outra coisa poderia explicar o fato de 
que roedores que o carregam em seu organismo perdem o 
medo profundo que normalmente sentem ao farejar xixi de 
gato? Coisas parecidas já foram verificadas em outros animais 
– o micróbio é capaz de produzir um destemor totalmente 
antinatural em suas vítimas. 

Como é que pode? Bem, acontece que, apesar de 
conseguir infectar tudo quanto é espécie, o T. gondii tem 
necessidades bem mais específicas quando chega a hora de ele 
se reproduzir sexualmente (embora também consiga se 
propagar de forma assexuada). Conforme dizia certo 
pesquisador que permanecerá anônimo, tudo o que o 
Toxoplasma quer é transar nas tripas de um gato. 

Ou de qualquer outro felino, pelo que sabemos. A 
reprodução sexual no sistema digestivo desses predadores é 
um passo essencial de seu ciclo de vida. Está explicado, 
portanto, por que ele faz os roedores perderem seu medo de 
gato: é para que sejam comidos – e transmitidos para os 
bichanos. 

O capítulo mais recente dessa história é ainda mais bizarro. 
Pesquisadores nos EUA, liderados por Connor Meyer, da 
Universidade de Montana, mostraram que nem os lobos do 
célebre Parque Nacional de Yellowstone escapam das 
artimanhas de controle mental do T. gondii. Nos bandos de 
lobos do parque, os indivíduos que carregam o parasita em seu 
organismo são, disparado, os que mais tendem a deixar seu 
bando natal e os que mais probabilidade têm de se tornar 
líderes da matilha. 

Os dados, que acabam de sair na revista especializada 
Communications Biology, são resultado de um monitoramento 
que já dura quase duas décadas. A equipe identificou a 
presença ou ausência de anticorpos gerados pelo T. gondii no 
organismo de mais de 200 lobos do parque. Tudo indica que os 
animais estão sendo infectados pelo contato direto ou indireto 
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com as onças-pardas (Puma concolor) que habitam 
Yellowstone – felinos, portanto, e hospedeiros preferenciais do 
parasita. De fato, os lobos que ocupam territórios que também 
são frequentados pelas onças-pardas têm probabilidade maior 
de carregar o T. gondii em seu organismo. 

É difícil não se perguntar se um manipulador tão insidioso 
quanto esse não poderia estar causando efeitos semelhantes 
em seres humanos. Os indícios a esse respeito ainda são 
esparsos, embora alguns pesquisadores especulem que certos 
problemas de saúde mental poderiam estar associados à 
infecção. Enquanto as respostas não vêm, vale a pena 
aprender com os lobos: nunca subestime os poderes de um 
parasita microscópico. 
(Reinaldo José Lopes. Jornalista especializado em biologia e arqueologia, autor de 

"1499: O Brasil Antes de Cabral". 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/reinaldojoselopes/2022/11/parasita-da-

toxoplasmose-influencia-comportamento-de-lobos-que-viram-chefes-da-
matilha.shtml)  

 
 
 

Questão 1  
A respeito da leitura do texto e suas possíveis inferências, analise 
as afirmativas a seguir: 
I. O novo vírus descoberto tem origem na manipulação de 

lobos e onças-pardas. 
II. A toxoplasmose constitui-se numa doença que ataca a 

identidade e a imunidade dos animais, mas tornando-os mais 
resistentes aos desafios da natureza. 

III. Em sua sede de reprodução, o vírus leva à segregação dos 
animais de seu bando, tornando-os seres gregários. 

Assinale 
(A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
(B) se apenas a afirmativa II estiver correta. 
(C) se apenas a afirmativa III estiver correta. 
(D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 

Questão 2  
Com tom jornalístico, certamente a fim de gerar maior 
proximidade com o leitor, o texto apresenta tipologia 
eminentemente 
(A) descritiva. 
(B) narrativa. 
(C) dissertativo-expositiva. 
(D) dissertativo-argumentativa.  

Questão 3  

Coisas parecidas já foram verificadas em outros animais –  
o micróbio é capaz de produzir um destemor totalmente 
antinatural em suas vítimas. (L.22-24) 

O segmento sublinhado no período acima, em relação ao 
imediatamente anterior, introduz uma  
(A) exemplificação. 
(B) explicação. 
(C) enumeração. 
(D) explicitação. 
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Nada me tira da cabeça que o maior craque do mundo dos 
parasitas, o Pelé das criaturas que vivem de manipular formas 
maiores e supostamente mais complexas de vida, é um 
sujeitinho matreiro chamado Toxoplasma gondii. 

Formado por uma única célula, o causador da 
toxoplasmose domina duas estratégias aparentemente 
contraditórias entre si. De um lado, ele faz de tudo para passar 
despercebido. Até onde sabemos, esse micro-organismo afeta 
entre um terço e metade da população humana mundial, para 
não falar dos membros de diversas outras espécies de sangue 
quente. No entanto, é muito raro que cause algum problema 
de saúde mais sério em suas vítimas – riscos reais só aparecem 
quando ele infecta mulheres grávidas, crianças pequenas ou 
pessoas com sistema imune (de defesa) enfraquecido por 
outras razões, como a aids. 

No entanto, evidências obtidas principalmente com outros 
mamíferos indicam que o T. gondii é um especialista em 
lavagem cerebral, instalando-se no sistema nervoso dos 
hospedeiros. Afinal, que outra coisa poderia explicar o fato de 
que roedores que o carregam em seu organismo perdem o 
medo profundo que normalmente sentem ao farejar xixi de 
gato? Coisas parecidas já foram verificadas em outros animais 
– o micróbio é capaz de produzir um destemor totalmente 
antinatural em suas vítimas. 

Como é que pode? Bem, acontece que, apesar de 
conseguir infectar tudo quanto é espécie, o T. gondii tem 
necessidades bem mais específicas quando chega a hora de ele 
se reproduzir sexualmente (embora também consiga se 
propagar de forma assexuada). Conforme dizia certo 
pesquisador que permanecerá anônimo, tudo o que o 
Toxoplasma quer é transar nas tripas de um gato. 

Ou de qualquer outro felino, pelo que sabemos. A 
reprodução sexual no sistema digestivo desses predadores é 
um passo essencial de seu ciclo de vida. Está explicado, 
portanto, por que ele faz os roedores perderem seu medo de 
gato: é para que sejam comidos – e transmitidos para os 
bichanos. 

O capítulo mais recente dessa história é ainda mais bizarro. 
Pesquisadores nos EUA, liderados por Connor Meyer, da 
Universidade de Montana, mostraram que nem os lobos do 
célebre Parque Nacional de Yellowstone escapam das 
artimanhas de controle mental do T. gondii. Nos bandos de 
lobos do parque, os indivíduos que carregam o parasita em seu 
organismo são, disparado, os que mais tendem a deixar seu 
bando natal e os que mais probabilidade têm de se tornar 
líderes da matilha. 

Os dados, que acabam de sair na revista especializada 
Communications Biology, são resultado de um monitoramento 
que já dura quase duas décadas. A equipe identificou a 
presença ou ausência de anticorpos gerados pelo T. gondii no 
organismo de mais de 200 lobos do parque. Tudo indica que os 
animais estão sendo infectados pelo contato direto ou indireto 
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com as onças-pardas (Puma concolor) que habitam 
Yellowstone – felinos, portanto, e hospedeiros preferenciais do 
parasita. De fato, os lobos que ocupam territórios que também 
são frequentados pelas onças-pardas têm probabilidade maior 
de carregar o T. gondii em seu organismo. 

É difícil não se perguntar se um manipulador tão insidioso 
quanto esse não poderia estar causando efeitos semelhantes 
em seres humanos. Os indícios a esse respeito ainda são 
esparsos, embora alguns pesquisadores especulem que certos 
problemas de saúde mental poderiam estar associados à 
infecção. Enquanto as respostas não vêm, vale a pena 
aprender com os lobos: nunca subestime os poderes de um 
parasita microscópico. 
(Reinaldo José Lopes. Jornalista especializado em biologia e arqueologia, autor de 

"1499: O Brasil Antes de Cabral". 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/reinaldojoselopes/2022/11/parasita-da-

toxoplasmose-influencia-comportamento-de-lobos-que-viram-chefes-da-
matilha.shtml)  

 
 
 

Questão 1  
A respeito da leitura do texto e suas possíveis inferências, analise 
as afirmativas a seguir: 
I. O novo vírus descoberto tem origem na manipulação de 

lobos e onças-pardas. 
II. A toxoplasmose constitui-se numa doença que ataca a 

identidade e a imunidade dos animais, mas tornando-os mais 
resistentes aos desafios da natureza. 

III. Em sua sede de reprodução, o vírus leva à segregação dos 
animais de seu bando, tornando-os seres gregários. 

Assinale 
(A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
(B) se apenas a afirmativa II estiver correta. 
(C) se apenas a afirmativa III estiver correta. 
(D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 

Questão 2  
Com tom jornalístico, certamente a fim de gerar maior 
proximidade com o leitor, o texto apresenta tipologia 
eminentemente 
(A) descritiva. 
(B) narrativa. 
(C) dissertativo-expositiva. 
(D) dissertativo-argumentativa.  

Questão 3  

Coisas parecidas já foram verificadas em outros animais –  
o micróbio é capaz de produzir um destemor totalmente 
antinatural em suas vítimas. (L.22-24) 

O segmento sublinhado no período acima, em relação ao 
imediatamente anterior, introduz uma  
(A) exemplificação. 
(B) explicação. 
(C) enumeração. 
(D) explicitação. 
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Questão 4  
Na linha 8, em micro-organismo, optou-se por grafar a palavra 
dessa forma. Que outra forma seria igualmente correta para a 
palavra? 
(A) micro organismo 
(B) microrganismo 
(C) microorganismo 
(D) micro-rganismo 

Questão 5  
É correto afirmar que o vírus se instala em roedores 
ulteriormente com o objetivo de  
(A) fazê-los perder o medo de gatos. 
(B) se reproduzirem com facilidade em seu intestino. 
(C) promoverem a consequência de serem comidos por gatos. 
(D) fazê-los se separarem de seu bando e criarem uma nova 

comunidade. 

Questão 6  
Segundo o texto, um dos problemas identificados pela pesquisa é  
(A) a manipulação genética em comunidades inteiras de 

roedores e lobos. 
(B) a aquisição de problemas mentais nos humanos, ao se 

contaminar com o vírus, mesmo sendo ele de baixo risco para 
a espécie. 

(C) a dizimação de ratos, por se tornarem presa fácil dos felinos. 
(D) o crescimento desordenado de onças-pardas, por ausência de 

controle dos espécimes, em função da não existência de 
predador. 

Questão 7  
Assinale a alternativa em que a palavra indicada exerça, no texto, 
papel adjetivo. 
(A) Nada (L.1) 
(B) mais (L.3) 
(C) causador (L.5) 
(D) suas (L.12) 

Questão 8  
Assinale a alternativa em que as palavras, do texto, caso tenham 
sua ordem invertida, tenham apresentado alteração semântica. 
(A) única célula (L.5) – célula única  
(B) crianças pequenas (L.13) – pequenas crianças 
(C) outras razões (L.15) – razões outras 
(D) medo profundo (L.21) – profundo medo 

Questão 9  

Nos bandos de lobos do parque, os indivíduos que carregam o 
parasita em seu organismo são, disparado, os que mais 
tendem a deixar seu bando natal e os que mais probabilidade 
têm de se tornar líderes da matilha. (L.42-46) 

O termo sublinhado no período acima exerce função sintática de 
(A) adjunto adnominal. 
(B) adjunto adverbial. 
(C) aposto. 
(D) predicativo do sujeito. 

Questão 10  

É difícil não se perguntar se um manipulador tão insidioso 
quanto esse não poderia estar causando efeitos semelhantes 
em seres humanos. Os indícios a esse respeito ainda são 
esparsos, embora alguns pesquisadores especulem que certos 
problemas de saúde mental poderiam estar associados à 
infecção. (L.58-63) 

É correto afirmar que, no segmento acima, há 
(A) dois artigos e quatro preposições. 
(B) dois artigos e três preposições. 
(C) três artigos e duas preposições. 
(D) três artigos e três preposições. 

Questão 11  

Tudo indica que os animais estão sendo infectados pelo 
contato direto ou indireto com as onças-pardas (Puma 
concolor) que habitam Yellowstone – felinos, portanto, e 
hospedeiros preferenciais do parasita. (L.51-55) 

As ocorrências do QUE no período acima se classificam, 
respectivamente, como 
(A) pronome relativo e pronome relativo. 
(B) pronome relativo e conjunção integrante. 
(C) conjunção integrante e pronome relativo. 
(D) conjunção integrante e conjunção integrante. 

Questão 12  

O capítulo mais (1) recente dessa história é ainda mais (2) 
bizarro. Pesquisadores nos EUA, liderados por Connor Meyer, 
da Universidade de Montana, mostraram que nem os lobos do 
célebre Parque Nacional de Yellowstone escapam das 
artimanhas de controle mental do T. gondii. Nos bandos de 
lobos do parque, os indivíduos que carregam o parasita em 
seu organismo são, disparado, os que mais (3) tendem a 
deixar seu bando natal e os que mais (4) probabilidade têm de 
se tornar líderes da matilha. (L.38-46) 

Em qual ocorrência da palavra MAIS no segmento acima ela não 
desempenha papel adverbial? 
(A) 1. 
(B) 2. 
(C) 3. 
(D) 4. 

Questão 13  

Enquanto as respostas não vêm, vale a pena aprender com os 
lobos: nunca subestime os poderes de um parasita 
microscópico. (L.63-65) 

O segmento sublinhado no período acima apresenta natureza 
(A) narrativa. 
(B) injuntiva. 
(C) dissertativa. 
(D) descritiva. 

Questão 14  
Assinale a alternativa em que a palavra indicada, no texto, não 
tenha sido formada por composição. 
(A) mamíferos (L.17) 
(B) micróbio (L.23) 
(C) antinatural (L.24) 
(D) onças-pardas (L.53) 
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Questão 4  
Na linha 8, em micro-organismo, optou-se por grafar a palavra 
dessa forma. Que outra forma seria igualmente correta para a 
palavra? 
(A) micro organismo 
(B) microrganismo 
(C) microorganismo 
(D) micro-rganismo 

Questão 5  
É correto afirmar que o vírus se instala em roedores 
ulteriormente com o objetivo de  
(A) fazê-los perder o medo de gatos. 
(B) se reproduzirem com facilidade em seu intestino. 
(C) promoverem a consequência de serem comidos por gatos. 
(D) fazê-los se separarem de seu bando e criarem uma nova 

comunidade. 

Questão 6  
Segundo o texto, um dos problemas identificados pela pesquisa é  
(A) a manipulação genética em comunidades inteiras de 

roedores e lobos. 
(B) a aquisição de problemas mentais nos humanos, ao se 

contaminar com o vírus, mesmo sendo ele de baixo risco para 
a espécie. 

(C) a dizimação de ratos, por se tornarem presa fácil dos felinos. 
(D) o crescimento desordenado de onças-pardas, por ausência de 

controle dos espécimes, em função da não existência de 
predador. 

Questão 7  
Assinale a alternativa em que a palavra indicada exerça, no texto, 
papel adjetivo. 
(A) Nada (L.1) 
(B) mais (L.3) 
(C) causador (L.5) 
(D) suas (L.12) 

Questão 8  
Assinale a alternativa em que as palavras, do texto, caso tenham 
sua ordem invertida, tenham apresentado alteração semântica. 
(A) única célula (L.5) – célula única  
(B) crianças pequenas (L.13) – pequenas crianças 
(C) outras razões (L.15) – razões outras 
(D) medo profundo (L.21) – profundo medo 

Questão 9  

Nos bandos de lobos do parque, os indivíduos que carregam o 
parasita em seu organismo são, disparado, os que mais 
tendem a deixar seu bando natal e os que mais probabilidade 
têm de se tornar líderes da matilha. (L.42-46) 

O termo sublinhado no período acima exerce função sintática de 
(A) adjunto adnominal. 
(B) adjunto adverbial. 
(C) aposto. 
(D) predicativo do sujeito. 

Questão 10  

É difícil não se perguntar se um manipulador tão insidioso 
quanto esse não poderia estar causando efeitos semelhantes 
em seres humanos. Os indícios a esse respeito ainda são 
esparsos, embora alguns pesquisadores especulem que certos 
problemas de saúde mental poderiam estar associados à 
infecção. (L.58-63) 

É correto afirmar que, no segmento acima, há 
(A) dois artigos e quatro preposições. 
(B) dois artigos e três preposições. 
(C) três artigos e duas preposições. 
(D) três artigos e três preposições. 

Questão 11  

Tudo indica que os animais estão sendo infectados pelo 
contato direto ou indireto com as onças-pardas (Puma 
concolor) que habitam Yellowstone – felinos, portanto, e 
hospedeiros preferenciais do parasita. (L.51-55) 

As ocorrências do QUE no período acima se classificam, 
respectivamente, como 
(A) pronome relativo e pronome relativo. 
(B) pronome relativo e conjunção integrante. 
(C) conjunção integrante e pronome relativo. 
(D) conjunção integrante e conjunção integrante. 

Questão 12  

O capítulo mais (1) recente dessa história é ainda mais (2) 
bizarro. Pesquisadores nos EUA, liderados por Connor Meyer, 
da Universidade de Montana, mostraram que nem os lobos do 
célebre Parque Nacional de Yellowstone escapam das 
artimanhas de controle mental do T. gondii. Nos bandos de 
lobos do parque, os indivíduos que carregam o parasita em 
seu organismo são, disparado, os que mais (3) tendem a 
deixar seu bando natal e os que mais (4) probabilidade têm de 
se tornar líderes da matilha. (L.38-46) 

Em qual ocorrência da palavra MAIS no segmento acima ela não 
desempenha papel adverbial? 
(A) 1. 
(B) 2. 
(C) 3. 
(D) 4. 

Questão 13  

Enquanto as respostas não vêm, vale a pena aprender com os 
lobos: nunca subestime os poderes de um parasita 
microscópico. (L.63-65) 

O segmento sublinhado no período acima apresenta natureza 
(A) narrativa. 
(B) injuntiva. 
(C) dissertativa. 
(D) descritiva. 

Questão 14  
Assinale a alternativa em que a palavra indicada, no texto, não 
tenha sido formada por composição. 
(A) mamíferos (L.17) 
(B) micróbio (L.23) 
(C) antinatural (L.24) 
(D) onças-pardas (L.53) 

 

 

Questão 15  
Por insidioso (L.58), só não se pode entender 
(A) pérfido. 
(B) zorro. 
(C) capadócio. 
(D) embusteiro. 
 

Noções de Informática 

Questão 16  
Nas versões do Windows 10/11 BR, o acionamento de um atalho 
de teclado possibilita o acesso alternado às janelas de aplicativos, 
executados de forma concorrente no sistema operacional. 
Esse atalho de teclado é 
(A) Alt + Del. 
(B) Alt + Tab. 
(C) Ctrl + Del. 
(D) Ctrl + Tab. 

Questão 17  
Linux representa uma família de sistemas operacionais de código 
aberto, baseados no Linux kernel, o que inclui Ubuntu, Fedora e 
Debian. Essas distribuições possibilitam a execução de diversos 
comandos na modalidade “prompt”, como os caracterizados a 
seguir: 
I. Permite encontrar o caminho para o diretório atual, em que o 

usuário está. O comando vai retornar um caminho completo, 
que começa basicamente com uma barra inclinada (/). Um 
exemplo de um caminho completo é /home/username. 

II. Permite visualizar arquivos armazenados em um diretório. 
Por padrão, esse comando vai mostrar os conteúdos apenas 
do diretório atual em que o usuário se encontra.  

Os comandos caracterizados em I e II são, respectivamente, 
(A) sudo e df. 
(B) cat e md. 
(C) pwd e ls. 
(D) kill e rm. 

Questão 18  
No que se refere aos vírus e pragas virtuais, os códigos maliciosos 
são programas desenvolvidos para executar ações danosas em 
equipamentos, como computadores, modems, switches, 
roteadores e dispositivos móveis. 
Entre essas pragas, dois são caracterizados a seguir: 
I. Constitui um programa que torna inacessíveis os dados 

armazenados em um equipamento, geralmente usando 
criptografia, e que exige pagamento de resgate para 
restabelecer o acesso ao usuário. 

II. Constitui um programa capaz de se propagar 
automaticamente pelas redes, explorando vulnerabilidades 
nos programas instalados e enviando cópias de si mesmo de 
equipamento para equipamento. 

Os códigos maliciosos descritos em I e II são conhecidos, 
respectivamente, como     
(A) worm e botnet. 
(B) botnet e zumbi. 
(C) zumbi e ransomware. 
(D) ransomware e worm. 

Questão 19  
No uso dos recursos do Word 2019 BR, observe os descritos a 
seguir:  
I. Por meio da guia “Layout” da Faixa de Opções, é possível 

configurar um documento digitado, a título de “Orientação”, 
de dois modos.   

II. Paralelamente, um ícone deve ser acionado para aplicar 
subscrito a uma seleção, enquanto que outro tem por 
objetivo aumentar o tamanho da fonte empregado na 
digitação de um texto.  

Nessas condições, os modos referenciados em I e os ícones 
caracterizados em II são, respectivamente, 

(A) retrato e paisagem, 
 

e 
. 

     

(B) retrato e paisagem, 
 

e 
. 

     

(C) vertical e horizontal, 
 

e 
. 

     

(D) vertical e horizontal, 
 

e 
. 

Questão 20  
A planilha da figura foi criada no Excel 2019 BR. Nela foram 
realizados os procedimentos listados a seguir:  

 
I. Em D8 foi inserida uma expressão que adiciona os valores 

mostrados nas células D4, D5, D6 e D7. 
II. Em D10 foi inserida a expressão =PROCV(A5;A4:D7;4;1)  
Nessas condições, a expressão inserida em D8 e o valor mostrado 
em D10 são, respectivamente, 
(A) =SOMA(D4;D7) e R$600,00. 
(B) =SOMA(D4;D7) e R$1.500,00. 
(C) =SOMA(D4:D7) e R$1.820,00. 
(D) =SOMA(D4:D7) e R$2.750,00. 
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Questão 21  
Um funcionário da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba 
está elaborando uma apresentação de slides no Powerpoint do 
pacote MS Office 2019 BR e precisa incluir um novo slide à 
apresentação. 
Para isso, ele deve executar um atalho de teclado, que 
corresponde à opção          
(A) Ctrl + M. 
(B) Ctrl + N. 
(C) Alt + M. 
(D) Alt + N. 

Questão 22  
A implementação física de redes cabeadas de computadores é 
executada com base nas técnicas do cabeamento estruturado, 
por meio de uma topologia que emprega um concentrador como 
ponto central, para o qual convergem as conexões das máquinas 
que compõem a rede. De acordo com essa tecnologia, é utilizado 
um conector-padrão, conhecido por RJ45, que usa guias 
específicas e padronizadas para realizar a transmissão e recepção 
dos sinais de dados.  
Nesse contexto, o nome pelo qual é conhecida a topologia física e 
a figura que identifica esse conector são, respectivamente, 

(A) árvore e 

. 
    

(B) árvore e 

. 
    

(C) estrela e 

. 
    

(D) estrela e 

. 
 

Questão 23  
No uso dos recursos do browser Firefox Mozilla em um 
microcomputador, um funcionário da Câmara Municipal de 
Santana de Parnaíba configurou o site do Google como 
homepage inicial. Em seguida, navegou por diversos outros sites 
existentes na internet. Para finalizar, executou um atalho de 
teclado que tem por significado acessar a homepage do site 
configurado nesse browser, como página inicial.  
Esse atalho de teclado é 
(A) Alt + F4. 
(B) Ctrl + F4. 
(C) Alt + Home. 
(D) Ctrl + Home.  

Questão 24  
Quanto ao uso dos recursos do software de correio eletrônico 
Mozilla Thunderbird,  
I. para receber novas mensagens da conta atual, deve-se 

pressionar uma determinada tecla de função; 
II. para imprimir um e-mail armazenado na caixa postal de 

Entrada, deve-se abrir o e-mail e, em seguida, executar um 
atalho de teclado.   

A tecla de função em I e o atalho de teclado em II são, 
respectivamente, 
(A) F5 e Ctrl + P. 
(B) F7 e Ctrl + P. 
(C) F5 e Ctrl + M. 
(D) F7 e Ctrl + M. 

Questão 25  
A computação em nuvem é a entrega de recursos de TI sob 
demanda por meio da internet, com definição de preço de 
pagamento conforme o uso. Em vez de comprar, ter e manter 
datacenters e servidores físicos, pode-se acessar serviços de 
tecnologia, como capacidade computacional, armazenamento e 
banco de dados, conforme a necessidade, usando um provedor 
de nuvem. 
Entre os principais tipos de computação em nuvem, dois são 
descritos a seguir: 
I. Oferece um produto completo, executado e gerenciado pelo 

provedor de serviços. Na maioria dos casos, quando as 
pessoas mencionam este tipo, estão se referindo aos 
aplicativos de usuários finais, como e-mail baseado na web. 
Neste caso, o contratante deste serviço não precisa pensar na 
manutenção do serviço ou no gerenciamento da 
infraestrutura subjacente, só precisando se preocupar sobre 
como irá utilizá-lo.  

II. Com este tipo, o contratante não precisa mais gerenciar a 
infraestrutura subjacente, geralmente hardware e sistemas 
operacionais, podendo manter o foco na implantação e no 
gerenciamento de aplicativos. Neste caso, obtém-se maior 
eficiência, pois não há necessidade de o contratante se 
preocupar com aquisição de recursos, planejamento de 
capacidade, manutenção de software, correções ou qualquer 
outro tipo de trabalho genérico repetitivo, necessário para a 
execução dos aplicativos.   

Os tipos de computação em nuvem descritos em I e II são 
conhecidos, respectivamente, pelas siglas 
(A) SaaS e IaaS. 
(B) SaaS e PaaS. 
(C) HaaS e IaaS. 
(D) HaaS e PaaS. 
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 Conhecimentos Específicos 

Questão 26  
Lei municipal prevê que “ficam obrigadas as concessionárias de 
serviços públicos de água, luz e telefone, as agências bancárias, 
as loterias, os estabelecimentos de crédito, prestadores de 
serviços de saúde e os supermercados e lojas de departamentos 
do Município de Manaus, a disponibilizar funcionários suficientes 
no setor de atendimento ao público, para que o serviço seja feito 
em prazo de até 15 (quinze) minutos, respeitados a dignidade e o 
tempo do usuário”. Contrariado por ter que esperar 30 minutos 
para ser atendido em fila de supermercado, um consumidor 
decide exigir judicialmente indenização por danos morais, 
utilizando a lei municipal como o fundamento do seu pedido. 
No caso, a indenização por danos morais, amparada no 
descumprimento da norma municipal, em caso de demora para 
atendimento na fila, é 
(A) cabível, pois o descumprimento da norma gera dano 

presumido. 
(B) cabível, pois o município tem competência para legislar sobre 

o tema. 
(C) incabível, pois é necessário provar que a demora superou o 

mero aborrecimento e violou os direitos da personalidade do 
consumidor. 

(D) incabível, pois é necessário provar que a conduta da empresa 
configura prática reiterada. 

Questão 27  
O dever do Estado em promover a defesa do consumidor é um 
direito fundamental. Em atendimento ao interesse local cabe ao 
município legislar sobre 
(A) o horário de funcionamento de instituição financeira. 
(B) a obrigatoriedade de instalação de medidores de gasto de 

água individuais nos condomínios. 
(C) a obrigatoriedade de os supermercados oferecerem o serviço 

de empacotamento para as compras. 
(D) a permissão para prestação do serviço de transporte por 

aplicativo. 

Questão 28  
Lei Complementar Federal que fixa valores mínimos a serem 
aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios em ações e serviços de saúde é aprovada, 
estabelecendo que as Constituições dos Estados ou as Leis 
Orgânicas dos Municípios podem fixar valores mais altos do que o 
previsto na norma federal de repasses em prol da saúde. Com 
base nessa permissão, lei de iniciativa da Câmara Municipal do 
Município X fixa percentual mínimo superior ao previsto na Lei 
Complementar Federal. 
A previsão legal estabelecida pelo ente municipal é 
(A) constitucional, pois atende o interesse local do município em 

observância a norma federal de caráter geral. 
(B) inconstitucional, pois apenas o Poder Executivo Municipal 

tem legitimidade para se manifestar sobre a matéria. 
(C) constitucional, pois é competência legislativa comum da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios legislar sobre o 
direito à saúde. 

(D) inconstitucional, pois apenas lei complementar federal 
editada pelo Congresso Nacional pode estabelecer os 
percentuais mínimos que os Estados, Distrito Federal e 
Municípios devem aplicar na saúde. 

Questão 29  
Na Lei Orgânica de um pequeno município, é prevista a exigência 
de lei complementar para o tratamento das seguintes matérias: 
do regime jurídico único dos servidores municipais e diretrizes 
para a elaboração de planos de carreira; da organização do 
sistema municipal de educação; do plebiscito e do referendo; e 
da definição das áreas de atuação das fundações públicas de 
direito público. Todavia, o prefeito da localidade, acertadamente, 
não está de acordo com a necessidade de lei complementar para 
tratar de todos esses assuntos. 
A reserva de lei complementar é exigível apenas para tratar 
(A) do regime jurídico único dos servidores municipais e 

diretrizes para a elaboração de planos de carreira. 
(B) da organização do sistema municipal de educação. 
(C) do plebiscito e do referendo. 
(D) da definição das áreas de atuação das fundações públicas de 

direito público. 

Questão 30  
A prestação dos serviços de saúde e o fornecimento de 
medicamentos representam uma responsabilidade solidária dos 
três entes federativos. De acordo com a estrutura, existe uma 
divisão das competências de cada ente. 
No caso em que o indivíduo precisar pleitear o fornecimento de 
um medicamento que ainda não foi aprovado pela Anvisa, ele 
terá que ajuizar contra 
(A) a União. 
(B) os Estados. 
(C) o Município. 
(D) os três entes no polo passivo solidário. 

Questão 31  
A atuação popular para a formulação das decisões políticas e para 
a gestão da coisa pública, de modo a garantir legitimidade 
democrática, está prevista na Constituição Federal. 
O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular são modalidades 
de exercício da democracia 
(A) direta. 
(B) indireta. 
(C) participativa. 
(D) representativa. 

Questão 32  
O método de seleção que a Administração utiliza para a 
contratação de agentes, em situações de urgência em que é 
dispensado o período de estágio probatório e são firmados 
contratos de duração determinada, é denominado de 
(A) concurso público. 
(B) convite. 
(C) processo seletivo. 
(D) livre nomeação. 

Questão 33  
Existe uma espécie de receita pública que ingressa no cofre do 
ente público, mas não produz efeito no orçamento. 
É extraorçamentária a receita que decorre de 
(A) operação de crédito. 
(B) doação realizada por pessoa física para a Administração. 
(C) indenizações e restituições. 
(D) entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros. 
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Questão 34  
Aprovado em 2014, com vigência por 10 (dez) anos, o Plano 
Nacional de Educação (PNE) tem entre algumas de suas diretrizes 
a erradicação do analfabetismo; a universalização do 
atendimento escolar; e a superação das desigualdades 
educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 
erradicação de todas as formas de discriminação. 
Ao ser elaborado, o PNE teve que estar em consonância com 
(A) o Plano Plurianual. 
(B) a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
(C) a Lei Orçamentária Anual. 
(D) o Orçamento Plurianual de Investimento. 

Questão 35  
A Lei Orçamentária Anual (LOA) estima a receita e fixa a despesa 
do exercício financeiro, isto é, aponta como o governo vai 
arrecadar e como irá gastar os recursos públicos. 
Na LOA deve constar 
(A) o orçamento de investimento das empresas em que a União, 

direta ou indiretamente, detenha parte do capital social com 
ou sem direito a voto. 

(B) o orçamento da seguridade social, abrangendo as entidades e 
órgãos a ela subordinados da Administração Direta, formada 
pelos fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder 
Público. 

(C) o demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e 
despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, 
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 
creditícia. 

(D) estimativa alheia à previsão da receita e à fixação da despesa, 
que é dispensada em caso de autorização para contratação 
de operações de crédito, ainda que por adiamento de receita. 

Questão 36  
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) tem por função orientar 
a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Ela dispõe sobre as 
alterações na legislação tributária e estabelece a política de 
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Também 
cabe à LDO 
(A) estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e 

metas da Administração Pública federal para as despesas 
relativas aos programas de duração continuada. 

(B) estabelecer os rumos da política fiscal e respectivas metas, 
em consonância com trajetória sustentável da dívida pública. 

(C) abarcar o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o 
orçamento da seguridade social, compatibilizados com o 
Plano Plurianual. 

(D) incluir as despesas de capital para o exercício financeiro 
subsequente, de forma a orientar a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual. 

Questão 37  
A forma de atuação de Municípios com mais de 20 mil habitantes 
ou do Distrito Federal no ordenamento do espaço urbano ocorre 
a partir de atos legais que versam sobre programas e projetos 
específicos. 
A legislação sobre matéria urbanística pode ser produzida 
mediante o(s) seguinte(s) diploma normativo: 
(A) Plano Diretor.  
(B) Plano Diretor, decretos e leis. 
(C) decretos e leis. 
(D) Plano Diretor e leis. 

Questão 38  
Por meio das emendas feitas à Lei Orçamentária Anual (LOA), os 
parlamentares podem opinar ou influir na alocação de recursos 
públicos em função de compromissos políticos que assumiram 
durante seu mandato. 
Para serem aprovadas, as emendas devem indicar os recursos 
necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de 
despesa, dentre as quais admitem-se incluídas as que incidam 
sobre 
(A) dotações para pessoal e seus encargos. 
(B) serviço da dívida. 
(C) transferências tributárias constitucionais para os entes 

federativos. 
(D) compra de equipamentos, material de consumo, mão de obra 

terceirizada de fundação pública. 

Questão 39  
Como baliza constitucional em matéria orçamentária, não é 
permitida a realização de despesas ou a assunção de obrigações 
diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 
Considerando tal regra e a possibilidade de o Estado financiar 
suas despesas de capital mediante receitas de operações de 
crédito, é correto afirmar que 
(A) é vedada a contratação de operações de crédito para o 

custeio das operações correntes.  
(B) é permitido que o Estado financie suas despesas de capital 

mediante receitas de operações de crédito, ainda que estas 
excedam as despesas de capital. 

(C) é vedada a alocação das receitas obtidas com instituições 
financeiras estatais para o custeio de pessoal ativo e inativo.  

(D) é permitida a realização de empréstimos com instituições 
financeiras estatais e privadas para pagamento de despesas 
com pessoal.  

Questão 40  
Câmara dos Vereadores de determinado Município ajuizou ação 
contra a União pedindo que esta liberasse os repasses do Fundo 
de Participação do Município (FPM) que tinham sido retidos. 
Considerando a legitimidade processual da Câmara e o pedido 
formulado, a ação deverá ser julgada 
(A) procedente, pois a Câmara apresenta personalidade jurídica 

própria e a pretensão deduzida envolve a defesa de um 
direito institucional do órgão. 

(B) improcedente, pois a Câmara apresenta personalidade 
jurídica própria e a pretensão deduzida não envolve a defesa 
de direito institucional do órgão. 

(C) procedente, pois a Câmara apresenta personalidade judiciária 
e a pretensão deduzida envolve a defesa de um direito 
institucional do órgão. 

(D) improcedente, pois a Câmara apresenta personalidade 
judiciária e a pretensão deduzida não envolve a defesa de 
direito institucional do órgão. 

Questão 41  
Para que o orçamento tenha efetividade, faz-se necessário o seu 
acompanhamento e controle, tendo em vista o interesse geral 
em observar a melhor aplicação dos recursos públicos. 
A fiscalização orçamentária exercida pelo Congresso Nacional que 
trata do cumprimento das metas, resultados, eficiência e eficácia 
da gestão dos recursos públicos é um meio de controle relativo 
ao aspecto 
(A) contábil. 
(B) financeiro. 
(C) operacional. 
(D) patrimonial.  
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Ao ser elaborado, o PNE teve que estar em consonância com 
(A) o Plano Plurianual. 
(B) a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
(C) a Lei Orçamentária Anual. 
(D) o Orçamento Plurianual de Investimento. 

Questão 35  
A Lei Orçamentária Anual (LOA) estima a receita e fixa a despesa 
do exercício financeiro, isto é, aponta como o governo vai 
arrecadar e como irá gastar os recursos públicos. 
Na LOA deve constar 
(A) o orçamento de investimento das empresas em que a União, 

direta ou indiretamente, detenha parte do capital social com 
ou sem direito a voto. 

(B) o orçamento da seguridade social, abrangendo as entidades e 
órgãos a ela subordinados da Administração Direta, formada 
pelos fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder 
Público. 

(C) o demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e 
despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, 
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 
creditícia. 

(D) estimativa alheia à previsão da receita e à fixação da despesa, 
que é dispensada em caso de autorização para contratação 
de operações de crédito, ainda que por adiamento de receita. 

Questão 36  
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) tem por função orientar 
a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Ela dispõe sobre as 
alterações na legislação tributária e estabelece a política de 
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Também 
cabe à LDO 
(A) estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e 

metas da Administração Pública federal para as despesas 
relativas aos programas de duração continuada. 

(B) estabelecer os rumos da política fiscal e respectivas metas, 
em consonância com trajetória sustentável da dívida pública. 

(C) abarcar o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o 
orçamento da seguridade social, compatibilizados com o 
Plano Plurianual. 

(D) incluir as despesas de capital para o exercício financeiro 
subsequente, de forma a orientar a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual. 

Questão 37  
A forma de atuação de Municípios com mais de 20 mil habitantes 
ou do Distrito Federal no ordenamento do espaço urbano ocorre 
a partir de atos legais que versam sobre programas e projetos 
específicos. 
A legislação sobre matéria urbanística pode ser produzida 
mediante o(s) seguinte(s) diploma normativo: 
(A) Plano Diretor.  
(B) Plano Diretor, decretos e leis. 
(C) decretos e leis. 
(D) Plano Diretor e leis. 

Questão 38  
Por meio das emendas feitas à Lei Orçamentária Anual (LOA), os 
parlamentares podem opinar ou influir na alocação de recursos 
públicos em função de compromissos políticos que assumiram 
durante seu mandato. 
Para serem aprovadas, as emendas devem indicar os recursos 
necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de 
despesa, dentre as quais admitem-se incluídas as que incidam 
sobre 
(A) dotações para pessoal e seus encargos. 
(B) serviço da dívida. 
(C) transferências tributárias constitucionais para os entes 

federativos. 
(D) compra de equipamentos, material de consumo, mão de obra 

terceirizada de fundação pública. 

Questão 39  
Como baliza constitucional em matéria orçamentária, não é 
permitida a realização de despesas ou a assunção de obrigações 
diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 
Considerando tal regra e a possibilidade de o Estado financiar 
suas despesas de capital mediante receitas de operações de 
crédito, é correto afirmar que 
(A) é vedada a contratação de operações de crédito para o 

custeio das operações correntes.  
(B) é permitido que o Estado financie suas despesas de capital 

mediante receitas de operações de crédito, ainda que estas 
excedam as despesas de capital. 

(C) é vedada a alocação das receitas obtidas com instituições 
financeiras estatais para o custeio de pessoal ativo e inativo.  

(D) é permitida a realização de empréstimos com instituições 
financeiras estatais e privadas para pagamento de despesas 
com pessoal.  

Questão 40  
Câmara dos Vereadores de determinado Município ajuizou ação 
contra a União pedindo que esta liberasse os repasses do Fundo 
de Participação do Município (FPM) que tinham sido retidos. 
Considerando a legitimidade processual da Câmara e o pedido 
formulado, a ação deverá ser julgada 
(A) procedente, pois a Câmara apresenta personalidade jurídica 

própria e a pretensão deduzida envolve a defesa de um 
direito institucional do órgão. 

(B) improcedente, pois a Câmara apresenta personalidade 
jurídica própria e a pretensão deduzida não envolve a defesa 
de direito institucional do órgão. 

(C) procedente, pois a Câmara apresenta personalidade judiciária 
e a pretensão deduzida envolve a defesa de um direito 
institucional do órgão. 

(D) improcedente, pois a Câmara apresenta personalidade 
judiciária e a pretensão deduzida não envolve a defesa de 
direito institucional do órgão. 

Questão 41  
Para que o orçamento tenha efetividade, faz-se necessário o seu 
acompanhamento e controle, tendo em vista o interesse geral 
em observar a melhor aplicação dos recursos públicos. 
A fiscalização orçamentária exercida pelo Congresso Nacional que 
trata do cumprimento das metas, resultados, eficiência e eficácia 
da gestão dos recursos públicos é um meio de controle relativo 
ao aspecto 
(A) contábil. 
(B) financeiro. 
(C) operacional. 
(D) patrimonial.  

 

 

Questão 42  
A Lei de Responsabilidade Fiscal é o diploma que estabelece 
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal, mediante ações que previnam riscos e corrijam os 
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. 
De ampla abrangência, ela deve ser observada sem exceção por 
(A) empresa estatal que dispõe de receitas próprias, geradas por 

suas atividades, para pagar suas despesas de pessoal, de 
custeio em geral e de capital. 

(B) empresa cujo capital é majoritariamente detido pelo governo, 
mas que tem sócios privados e que tem suas ações 
negociadas em bolsas de valores. 

(C) empresa controlada pelo setor público que receba recursos 
financeiros para pagamento de despesas de capital 
provenientes de aumento de participação acionária. 

(D) empresa controlada pelo setor público que recebe do ente 
controlador recursos financeiros para pagamento de 
despesas com pessoal. 

Questão 43  
A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o projeto de Lei 
de Diretrizes Orçamentárias deve conter o anexo de metas fiscais, 
um importante documento a ser utilizado como parâmetro para 
possibilitar a manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas. 
O anexo em questão deve 
(A) apresentar as metas de inflação para o exercício 

subsequente. 
(B) conter o demonstrativo da estimativa e compensação da 

renúncia de receita. 
(C) avaliar os passivos contingentes. 
(D) revelar os objetivos da política cambial. 

Questão 44  
As despesas com pessoal ativo e inativo da União dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios devem obedecer aos limites 
previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Os gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os 
pensionistas considerados como despesa total com pessoal 
compreendem 
(A) a assistência pré-escolar. 
(B) o abono pecuniário de férias. 
(C) a gratificação por titulação. 
(D) o auxílio-transporte. 

Questão 45  
A despesa obrigatória de caráter continuado estabelece para o 
ente da federação a obrigação legal de sua execução. 
É admitida sua criação mediante lei, medida provisória ou ato 
administrativo normativo, sendo exigido 
(A) apresentar as premissas e metodologia de cálculo utilizadas e 

a compatibilidade da despesa com as demais normas do PPA 
e da LDO. 

(B) prever a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício subsequente ao que deva entrar em vigor. 

(C) comprovar que a criação ou o aumento da despesa não 
afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo de 
riscos fiscais da LDO. 

(D) demonstrar como seus efeitos financeiros serão 
compensados nos períodos seguintes, pelo aumento 
permanente de receita ou pela redução provisória de 
despesa. 

Questão 46  
Em relação ao Direito Urbanístico, analise as afirmativas a seguir: 
I. Sendo o direito urbanístico disciplina em formação, seus 

princípios ainda não estão totalmente consolidados. 
II. Considerando sua relação próxima com o Direito 

Administrativo, é correto afirmar que os princípios deste são 
aplicáveis à atividade urbanística.  

III. Dada a tendência de aquisição de autonomia pelo direito 
urbanístico, já são a ele reconhecíveis princípios e 
características particulares. 

Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 47  
O Direito Urbanístico se manifesta de duas formas, a saber: 
(A) o Direito Urbanístico Objetivo e o Direito Urbanístico como 

ciência. 
(B) o Direito Urbanístico Subjetivo e o Direito Urbanístico 

Objetivo. 
(C) o Direito Urbanístico Objetivo e o Direito Urbanístico 

Subsidiário. 
(D) o Direito Urbanístico Subjetivo e o Direito Urbanístico 

Arquitetônico. 

Questão 48  
Os aspectos reunidos no Direito Urbanístico representam  
os direitos listados nas opções a seguir, à exceção de uma. 
Assinale-a. 
(A) direito à cidade 
(B) direito à moradia 
(C) direito à reforma agrária 
(D) direito ao meio ambiente sustentável e equilibrado 

Questão 49  
A Lei 13.089/15, que estabeleceu metas para os Municípios nos 
últimos anos, no que tange a regiões de alta densidade 
populacional, é chamada de  
(A) Estatuto das Cidades. 
(B) Política Nacional de Mobilidade Urbana. 
(C) Lei da Regularização Fundiária. 
(D) Estatuto da Metrópole. 

Questão 50  
A fim de bem atuar em Direito Urbanístico, deve o profissional 
abordá-lo com os vieses listados nas alternativas a seguir,  
à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) direito fundamental social ao trabalho 
(B) atividade de planejamento urbano 
(C) atividade de política e gestão urbana 
(D) ordenamento do uso do solo 
 








