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De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
Nos itens que avaliam Noções de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso
em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

•

CONHECIMENTOS BÁSICOS
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A sociedade atual não pode passar sem as indústrias.
Talvez fosse possível, porém, conter o ritmo descontrolado de
seu crescimento, se o homem moderno conseguisse abandonar
o consumismo que o caracteriza.
O consumismo é um processo eticamente condenável,
pois faz que as pessoas comprem mais coisas do que realmente
necessitam. Com sistemas complexos de propaganda, que
envolvem sutilezas psicológicas e recursos espetaculares,
industriais e produtores em geral convencem a população a
adquirir sempre os novos modelos de carros, geladeiras,
relógios, calculadoras e outras utilidades, levando-a a lançar
fora o que já possui. Esse processo garante aos fabricantes uma
venda muito maior de seus produtos, o que permite a ampliação
contínua das instalações industriais.
O consumismo não gera apenas os impactos
ambientais decorrentes da necessidade crescente de energia e
do próprio processo industrial, mas é causa de outro grave
problema: o esgotamento dos recursos naturais não renováveis,
isto é, daqueles que, uma vez consumidos, não podem ser
novamente repostos, como, por exemplo, o petróleo e os
minérios em geral.

6

Não acarretaria prejuízo para a correção gramatical do texto a
inserção de vírgula imediatamente após a forma verbal “gera”,
na linha 15, tendo o sinal de pontuação, nesse caso, a função
de realçar o advérbio “apenas”.

7

Sem prejuízo para os sentidos do texto, na linha 12, o vocábulo
“fabricantes” poderia ser substituído por fábricas, sendo, nesse
caso, necessário substituir “aos”, em “garante aos fabricantes”,
por às.

8

O termo “daqueles” (R.19), que retoma a expressão “dos
recursos naturais não renováveis” (R.18), exerce a função de
sujeito do predicado “não podem ser novamente repostos”
(R.19-20).
Poluição
No meio da mata
o monstro soltando
seus uivos de raiva
veneno e poeira.
Em volta, os arbustos
cobertos de cinza,
virando farrapos
sem eira nem beira.

Samuel M. Branco. O meio ambiente em debate. São
Paulo: Moderna, 1988, p. 42-3 (com adaptações).

A respeito das ideias e estruturas linguísticas desse texto, julgue os
itens de 1 a 8.
1

Sem prejuízo para o sentido original do período, o trecho “pois
faz que as pessoas comprem mais coisas do que realmente
necessitam” (R.6-7) poderia ser corretamente reescrito da
seguinte maneira: pois faz as pessoas comprarem mais coisas
que delas realmente necessitam.

2

O referente do sujeito da forma verbal “levando” (R.11) é a
expressão “industriais e produtores em geral” (R.9), que exerce
a função de sujeito da forma verbal “convencem” (R.9).

3

Mantendo-se a coerência do texto, a expressão “o que” (R.13)
poderia ser substituída por qualquer uma das seguintes: fato
que, procedimento que, artifício que.

4

5

De acordo com o texto, a vertente do capitalismo que justifica
o desenvolvimento econômico a qualquer preço contrapõe-se
à que defende o consumo continuado de bens e produtos para
manter a indústria aquecida e o emprego em alta.
O segundo período do primeiro parágrafo do texto poderia ser
corretamente reescrito da seguinte forma: Quando for possível,
porém, o homem moderno contiver o ritmo descontrolado de
seu crescimento, ele conseguirá abandonar o consumismo que
o caracteriza.

Cargo: Técnico Administrativo

Mais longe, as moradas
com pele do pó,
cadeias do homem,
fazendo-o mais só.
No céu, cabisbaixo,
o sol a dizer:
“as leis do progresso,
quem pode entender?!”
Maria Dinorah. In: Ver de ver. São Paulo: FTD, 1992, p. 10.

Em relação aos sentidos e aspectos gramaticais do poema acima,
julgue os próximos itens.
9

As palavras “pó”, “só” e “céu” são acentuadas de acordo com
a mesma regra de acentuação gráfica.

10

As palavras do texto são escolhidas e organizadas para
transmitir, além dos sentidos referenciais, o ritmo, a
sonoridade, as imagens.

11

O monstro é, no texto, aquilo que, em nome do progresso,
pode destruir ou fazer grande mal ao meio ambiente.
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O documento encaminhado apresenta um panorama da
comercialização de agrotóxicos no país no ano de 2009. Acredita-se
que, conforme o conhecimento acerca do assunto se amplie ao
longo dos anos, com novas edições periódicas, mais confiáveis
serão os indicadores de tendências de comercialização e suas
implicações a médio e longo prazo. Isso tornará possível avaliar,
com maior segurança, as demandas, o uso e os possíveis
mecanismos de gerenciamento ambiental dos agrotóxicos e afins.

Acerca de componentes de informática e dos sistemas operacionais
Linux e Windows, julgue os itens a seguir.
18

Ao contrário de um software proprietário, o software livre, ou
de código aberto, permite que o usuário tenha acesso ao
código-fonte do programa, o que torna possível estudar sua
estrutura e modificá-lo. O GNU/Linux é exemplo de sistema
operacional livre usado em servidores.

19

Equipamentos de hardware incluem componentes como
monitor de vídeo, placa-mãe, mouse, teclado e caixas de som,
ao passo que equipamentos de software compreendem editores
de texto e planilhas eletrônicas.

20

Quando se liga um computador, o sistema operacional é
acionado, possibilitando inicializar e gerenciar o hardware e
tornando possível sua utilização pelo usuário. O Linux e o
Windows são sistemas operacionais distintos e possuem
comandos diferentes para executar uma mesma tarefa, como
listar arquivos de um diretório, por exemplo.

Internet: <www.ibama.gov.br> (com adaptações).

Com base no texto acima, julgue os itens seguintes, de acordo com
o que dispõe o Manual da Presidência da República acerca de
correspondência oficial.
12

13

Suponha que o texto apresentado seja parte de mensagem
encaminhada por correio eletrônico. Nessa situação, para que
a mensagem tenha valor documental, basta que seu remetente
acrescente ao texto detalhes que facilitem a sua identificação,
tais como nome, número da matrícula funcional e
departamento em que está lotado no órgão emissor da
correspondência enviada.
O trecho transcrito seria adequado para fazer parte de
exposição de motivo, documento cujo objetivo é encaminhar
relatório ao presidente da República.

Ainda de acordo com o que dispõe o Manual da Presidência da
República acerca de correspondência oficial, julgue os itens que se
seguem.
14

15

Desde que fossem respeitadas as normas relativas a
espaçamento, seria adequado utilizar o seguinte parágrafo para
iniciar texto de ofício:
1. No que se refere ao processo de número 1234X5678/2012
relativo ao licenciamento ambiental da necessária ampliação da
rodovia BRXX, tenho a honra de servir-me deste expediente
para informar que este IBAMA recebeu o EIA/RIMA (Estudo
de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental)
protocolado e seguirá com o processo de verificação de
obediência dos itens dos estudos com o termo de referência
respectivo, feito por seus valorosos técnicos.
Em comunicação oficial dirigida ao ocupante do cargo de
ministro de Meio Ambiente, deverão ser empregados o
pronome de tratamento Vossa Excelência e o vocativo Senhor
Ministro.

16

Comunicações oficiais emitidas pelo IBAMA devem
apresentar o nome e o cargo do funcionário que as redigiu.
Esses dados devem ser posicionados, na página, logo abaixo
do local em que deve constar a assinatura desse funcionário.

17

Um funcionário do IBAMA que necessitar redigir um
memorando deverá obedecer às seguintes regras da redação
oficial: apresentar, entre outros elementos, local e data em que
o documento foi assinado, alinhados à direita da página, e,
logo abaixo, o assunto a que se refere, alinhado à esquerda da
página.

Cargo: Técnico Administrativo

No que se refere a redes de computadores, julgue os itens que se
seguem.
21

POP (post office protocol) e HTTP (hypertext transfer
protocol) são protocolos utilizados para receber e enviar
emails, enquanto o protocolo FTP (file transfer protocol) é
utilizado para transferir arquivos.

22

As redes locais denominadas LANs (local area network)
viabilizam o compartilhamento de informações entre os
módulos processadores componentes de determinado
hardware, por meio de protocolos de comunicação como o
TCP/IP (transfer control protocol/internet protocol),
garantindo a independência das várias estações de
processamento e armazenamento. As taxas de transmissão e de
erro dessas redes geralmente são baixas.

23

A intranet, geralmente, é empregada em corporações e nem
sempre utiliza protocolos TCP/IP, como no caso da Internet.
Com a transferência de dados nem sempre restrita ao ambiente
institucional, é possível realizar aplicações típicas de intranet,
como inclusão, exclusão e alteração de dados nos bancos de
dados da corporação, relações de empregados com
informações de aniversários, compartilhamento de arquivos e
conexão com a Internet.

Julgue os próximos itens, a respeito de segurança e gerenciamento
da informação.
24

O Windows 7, por meio de bibliotecas, permite ao usuário
reunir arquivos de diferentes pastas em um mesmo local, sem
movê-las das pastas de origem.

25

Uma das maneiras de prevenir ameaças e danos futuros aos
dados de aplicações de uma rede é criar uma cópia de
segurança dos programas executáveis, conhecida como becape,
que pode ser efetuada somente com uma cópia de recuperação
automática do sistema em cada nó do cluster, copiando-se os
discos do cluster a partir de cada nó. Tal procedimento
assegura uma adequada restauração do conteúdo copiado.
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Daniel é estagiário da área de recursos humanos de
determinado órgão. Maurício, chefe de Daniel, determinou que
todos os emails trocados entre os funcionários do setor sejam
enviados para o seu endereço eletrônico, sem que os outros
destinatários saibam disso. Outro estagiário, Torres, pediu a Daniel
que enviasse determinada planilha de Excel para seu email e que a
encaminhasse, também, para a secretária Beatriz.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se
seguem, acerca de ferramentas e aplicativos de navegação e de
editores de textos.
26

julgue os itens subsequentes.
32

Para atender a todas as exigências requeridas, ao enviar o
email para Torres, Daniel deverá adicionar o email de Beatriz
como Cco e o de Maurício como Cc.

Apontada por ambientalistas como a “caixa d’água” do
Pantanal, a região das nascentes do Rio Paraguai, em Mato Grosso,
sofre há quarenta anos um processo de degradação que pode ser
alvo de investigação. O Instituto Homem Pantaneiro (IHP)
denunciou ao Ministério Público Federal a ameaça ao bioma que se
mantém como o mais preservado do país, com quase 85% de sua
área original. O IHP comprovou o desmatamento ilegal nas áreas
próximas às cabeceiras e acusou os efeitos da extração mineral e do
uso intensivo do solo para agropecuária, mesmo em área de
proteção ambiental.

33

28

29

30

31

O exemplo do rio Taquari, no extremo sul de Mato Grosso, é
usado como alerta para o que pode ocorrer com o rio Paraguai:
o termo “taquarização” surgiu para evidenciar os efeitos da
degradação de nascentes, processo assinalado pelas grandes
erosões e do qual decorreram o comprometimento do lençol
freático e a perda da hidrologia da região.
A recente decisão do governo brasileiro de abandonar a ideia
de editar o Código Florestal, tomada devido à difícil e
complexa tramitação da matéria no Congresso Nacional,
possivelmente resultará no avanço da degradação de áreas de
nascentes dos rios, não apenas na região do Pantanal.

desde 2000, e a luta por direitos civis.
34

Cargo: Técnico Administrativo

Kofi Annan, ex-secretário geral da ONU, é o atual mediador da
Liga Árabe e também da ONU para os conflitos na Síria, entre
o regime do presidente Bashar al-Assad e os rebeldes que
querem destituí-lo do poder.

A respeito de ética no serviço público, julgue os itens a seguir.
35

A ética pública dedica-se aos problemas coletivos de
servidores e administradores públicos.

36

Chefe de seção de repartição pública que oriente seu
subordinado direto a apresentar-se no trabalho com
vestimentas apropriadas comete falta ética, pois desrespeita a
liberdade individual do subordinado.

37

Ao permitir a contratação de serviço de manutenção com preço
acima do que se pratica no mercado, o servidor da área de
contratos de determinado órgão público comete ato de
improbidade administrativa, por incorrer em enriquecimento
ilícito.

38

A ética, enquanto filosofia da moral, constata o relativismo
cultural e o adota como pressuposto de análise da conduta
humana no contexto público.

39

Suponha que a servidora da área de estoque e almoxarifado de
determinado hospital público, ao ser notificada a prestar contas
sobre o controle de medicamentos, pelo qual é responsável,
tenha se negado a atender o solicitado, sob o argumento de que
não iria aceitar qualquer suspeita sobre seu trabalho. Nessa
situação,

a

servidora

cometeu

ato

de

improbidade

administrativa, uma vez que causou prejuízo ao erário.
40

Uma psicóloga, funcionária concursada e contratada em um
órgão público, que, após atender uma servidora do órgão,

A degradação das nascentes mencionada no texto coloca em
risco a bacia do Rio Paraguai, que é de fundamental
importância para a hidrologia do Pantanal.
Com vistas a respeitar e preservar a biodiversidade marinha, a
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU),
em decisão ratificada individualmente pelos Estados que a
integram, veda aos grandes barcos pesqueiros jogar suas redes
turbinadas com chumbo ao mar, ou seja, proíbe a tradicional
prática da pesca de arrasto.

As principais causas do conflito atual na Síria incluem a
derrubada do regime ditatorial de Bashar al-Assad, no poder

O Estado de S.Paulo, 2/9/2012, p. A25 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando
aspectos relativos ao meio ambiente, ao desenvolvimento
sustentável e à ecologia, julgue os itens seguintes.

O conflito na Síria inaugurou o processo histórico conhecido
como Primavera Árabe.

A fim de otimizar seu tempo no trabalho, ao editar
textos no Microsoft Office Word, Daniel pode mudar
o tamanho e a fonte de caracteres por meio do atalho de
teclado §+¨+P, que o leva diretamente à tela
de escolha desses parâmetros.

27

Considerando o quadro de conflitos na Síria, iniciados em 2011,

sugerir que essa servidora faça acompanhamento terapêutico
em seu consultório particular, por achar que atender nas
dependências do órgão é impróprio, estará agindo de maneira
ética, já que se prontifica a ajudar a servidora.
41

É dever do servidor público atuar em benefício da comunidade,
sem levar em conta interesses particulares, seus ou dos
cidadãos.
–3–
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Um órgão de controle, ao aplicar sanções contra empresas
petroleiras cujas atividades resultem em agressão ao meio ambiente,
determina o valor da multa, em reais, de modo proporcional ao
volume de petróleo derramado, em barris, ao tempo de duração do
derramamento, em semanas, e à área da região afetada, em
quilômetros quadrados. Assim, se determinada empresa petroleira
deixar vazar, por três semanas, quatro mil barris de petróleo bruto,
causando a contaminação de 950 km2 de superfície marítima, será,
em decorrência disso, multada em R$ 5.000.000,00. Com base
nessas informações, julgue os itens seguintes.
42

Considere que, após acidente com um navio petroleiro, que
resultou no derramamento de dezenove mil barris de petróleo,
afetando uma área de 120 km2, os técnicos da empresa à qual
esse navio pertence tenham levado uma semana para conter o
derramamento. Nessa situação, a multa a ser aplicada pelo
órgão de controle será superior a R$ 900.000,00.

43

Caso, depois de estancado um vazamento, o petróleo
derramado avance por uma área correspondente a 10% da área
inicialmente afetada, o valor da multa recebida pela empresa
aumentará 10% em relação ao valor que seria estabelecido no
momento do estanque.

CESPE/UnB – IBAMA
49

Após seis semanas de trabalho, mais de 90% dos processos
ainda aguardavam triagem e análise.

50

Caso o ritmo de trabalho permaneça igual ao das seis primeiras
semanas, os funcionários da repartição levarão mais de
um ano, contado do início dos trabalhos, para completar a
triagem e a análise dos 4.000 processos.

RASCUNHO

Sabendo que o governo federal ofereceu aos servidores públicos
uma proposta de reajuste salarial de 15,8% parcelado em três vezes,
com a primeira parcela para 2013 e as demais para os anos
seguintes, julgue os itens a seguir.
44

Considere que um servidor tenha decidido poupar
mensalmente, por doze meses, o valor equivalente ao aumento
obtido em 2013 em uma aplicação que rende juros simples de
1% ao mês. Nessa situação, o montante acumulado um mês
após o último depósito será superior a 13 vezes o valor
depositado mensalmente.

45

Um servidor federal com salário de R$ 10.000,00 em 2012,
passará a receber, em 2015, após a concessão da última parcela
de reajuste, salário inferior a R$ 11.500,00.

Em uma repartição, 4.000 processos permaneceram sem andamento
devido a problema técnico na rede de computadores. Para resolver
esse problema, o chefe da repartição direcionou 1/4 dos servidores
para fazer uma triagem nos processos, classificando-os em média
ou baixa complexidade e em alta complexidade. O chefe, então,
disponibilizou 2/5 dos servidores para a análise dos processos de
média ou baixa complexidade e 70 servidores para a análise dos
processos de alta complexidade, de forma que todos os servidores
ficaram ocupados com essas atividades. Após seis semanas de
trabalho, havia ainda 3.520 processos aguardando triagem e análise.
Com base nessas informações, julgue os itens de 46 a 50.
46

Caso, após a conclusão da triagem dos 4.000 processos, os
servidores responsáveis por essa atividade sejam direcionados
à análise dos processos de alta complexidade, o número de
servidores realizando tal análise será menor que o dobro
daqueles que analisam processos de média ou baixa
complexidade.

47

Mais servidores da repartição foram direcionados para a
triagem dos processos do que para a análise de processos de
média ou baixa complexidade.

48

A repartição possui um total de 200 servidores.

Cargo: Técnico Administrativo
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Acerca da Constituição Federal de 1988 (CF) e da aplicabilidade
das normas constitucionais, julgue os itens a seguir.
51

No que concerne à administração pública, julgue os itens a seguir.
61

De acordo com a CF, a medida provisória, o estado de defesa
e o estado de sítio constituem exceção ao princípio da
legalidade na administração pública.

62

Mesmo estando no exercício do poder disciplinar, a autoridade
competente não pode impor penalidade administrativa ao
agente público sem o devido processo administrativo.

63

A organização das competências da União em ministérios é
exemplo de desconcentração material.

64

O atributo da exigibilidade, presente em todos os atos
administrativos, representa a execução material que
desconstitui a ilegalidade.

A CF não pode ser modificada durante o estado de defesa, o
estado de sítio ou na vigência de intervenção da União em
algum estado-membro.

52

Para que as normas constitucionais de eficácia limitada
produzam todos os seus efeitos, é necessária a atuação do
legislador ordinário, não obstante o fato de essas normas
possuírem eficácia jurídica imediata, direta e vinculante.

53

Como só pode ser modificada por meio de emendas
constitucionais, a CF, lei fundamental do Estado brasileiro, é
considerada semirrígida.

Com relação aos contratos administrativos, julgue os itens que se
seguem.

Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens que se
seguem.
54

65

O tipo de licitação denominada melhor técnica é empregado,
exclusivamente, para serviços de natureza predominantemente
intelectual.

66

A modalidade de licitação denominada pregão é obrigatória
para a contratação de bens e serviços comuns no âmbito
federal e opcional para a contratação no âmbito estadual e no
municipal.

67

Todo contrato celebrado pela administração pública será
considerado um contrato administrativo.

O direito à integridade do meio ambiente é típico direito de
terceira dimensão e constitui prerrogativa jurídica de
titularidade coletiva.

55

Os direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer e à
alimentação constituem direitos sociais previstos na CF.

Com relação à administração pública e ao meio ambiente, julgue os
próximos itens.
56

No que se refere aos servidores públicos, julgue os itens
subsecutivos.

Pessoas físicas que praticarem atos lesivos ao meio ambiente
estarão sujeitas a sanções penais e administrativas, ao passo

68

Em processo administrativo, não se admite prova ilegal, e ao
interessado cabe o ônus de apresentar as provas sobre os fatos
alegados.

69

Para tratar de assunto de interesse particular, qualquer servidor
pode afastar-se por prazo indeterminado do exercício em cargo
efetivo, desde que sem remuneração.

70

A reversão de servidor não pode ser aplicada, se houver cargo
vago, por solicitação voluntária do interessado, mas apenas em
razão do interesse da administração.

71

O auxílio moradia, cujo valor limita-se a 25 % da remuneração
do servidor, não pode ser concedido por prazo superior a
oito anos dentro de cada período de doze anos.

que as pessoas jurídicas que praticarem tais atos sofrerão
sanções civis e administrativas, em ambos os casos,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
57

Constituem matérias de competência privativa da União a
proteção do meio ambiente e o combate à poluição, em
qualquer de suas formas.

58

A administração pública pode anular seus próprios atos,
quando eivados de ilegalidade.

59

O presidente da República possui atribuições de chefe de
Estado e de chefe de governo. Como chefe de governo,
representa a República Federativa do Brasil nas relações

Acerca da competência ambiental, regulada pela Lei Complementar
n.º 140/2011, julgue o item abaixo.

internacionais.
72
60

Considerando-se o direito constitucional ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, é vedada a adoção de qualquer
prática que submeta os animais à crueldade.

Cargo: Técnico Administrativo

Em caso de emissão de autorização ambiental, inexistindo
órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no
município, o estado deve desempenhar as ações administrativas
municipais.
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Em relação às normas que criam e estabelecem a estrutura
regimental do IBAMA, julgue os itens seguintes.

CESPE/UnB – IBAMA

No que diz respeito a orçamento público, julgue os próximos itens.
83

73

74

75

Compete ao IBAMA o exercício do poder de polícia ambiental
nos âmbitos federal, estadual e municipal, dado que esse órgão
tem jurisdição em todo o território nacional.
Apesar de o IBAMA integrar o Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA), não é exigido, pela norma que aprova
a estrutura regimental da autarquia, que os cargos em comissão
sejam providos, exclusivamente, por servidores públicos dos
quadros de pessoal dos órgãos integrantes do SISNAMA.
Em virtude da vinculação do IBAMA ao Ministério do Meio
Ambiente (MMA), as aplicações de recursos financeiros feitas
pela autarquia federal sujeitam-se à aprovação prévia pelo
MMA.

investimento das empresas contraria o princípio orçamentário
da exclusividade.
84

O IBAMA é uma das unidades orçamentárias do MMA.

85

O projeto de lei de diretrizes orçamentárias do governo federal
para o exercício de 2013, elaborado em 2012, só poderá ser
submetido à análise da Comissão Mista de Orçamento em
janeiro de 2013.

86

77

78

79

A servidão ambiental pode ser instituída pelo proprietário ou
possuidor de imóvel, mediante instrumento público ou
particular ou por termo administrativo firmado perante órgão
integrante do SISNAMA. Contudo, ela não se aplica às áreas
de preservação permanente e à reserva legal mínima exigida.
O IBAMA pode celebrar convênios com estados e municípios
para o desempenho de atividades de fiscalização ambiental; no
entanto, o repasse de qualquer recurso financeiro é vedado
nesse caso.
Os municípios, mediante a edição de sua própria legislação,
exercem, juntamente com outros entes públicos — União e
estados —, a função de proteção ao meio ambiente.
Dado o princípio do poluidor-pagador, para que se imponha ao
poluidor e ao predador a obrigação de recuperar e(ou)
indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, é
necessário que se prove a culpa do degradador. Caso ele não
tenha agido com má-fé, não será obrigado a reparar e(ou)
indenizar os danos causados.

A respeito das sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, julgue os itens
subsequentes.
80

81

82

A exploração da carcinicultura após o vencimento da licença
não constituiu infração administrativa, uma vez que a licença
vencida fica prorrogada até que seja emitida a decisão
definitiva do órgão licenciador, podendo o requerimento de
renovação ser apresentado até um ano após a expiração do
prazo de validade da licença anterior.
Ao infrator que cometer simultaneamente duas ou mais
infrações administrativas será aplicada apenas a sanção
mais gravosa.
O transporte de carvão vegetal sem prévia licença da
autoridade competente caracteriza, simultaneamente, crime
ambiental e infração administrativa.

Cargo: Técnico Administrativo

A promoção da sustentabilidade ambiental é uma das diretrizes
do plano plurianual (PPA) 2012-2015 do governo federal.

87

De acordo coma a classificação funcional, as ações
orçamentárias do IBAMA concentram-se nas funções de

Julgue os itens a seguir, acerca da Política Nacional do Meio
Ambiente (PNMA).
76

A existência do orçamento fiscal, da seguridade social e de

controle ambiental e recuperação das áreas degradadas.
Com relação às despesas e receitas públicas, julgue os itens a
seguir.
88

Em relação à categoria econômica, as despesas realizadas pelo
IBAMA com a aquisição de veículos serão classificadas como
despesa de capital.

89

O estágio da receita denominado arrecadação encerra a etapa
de execução e deve obedecer ao princípio da unidade de caixa.

A respeito do cadastro de fornecedores, julgue o item seguinte.
90

Para verificação da regularidade dos fornecedores, o servidor
do IBAMA deverá consultar o subsistema de cadastramento
unificado de fornecedores (SICAF), pertencente ao sistema
integrado de administração financeira (SIAFI).

Acerca de edital, conhecido como a lei interna da licitação, julgue
o item abaixo.
91

No edital, são definidas as normas do procedimento licitatório,
com a determinação dos direitos e das obrigações da
administração e dos licitantes.

No que se refere à gestão de material, julgue os próximos itens.
92

Termos de inutilização ou de justificativa de abandono deverão
ser utilizados para baixa patrimonial, sempre que for verificada
a inconveniência ou impossibilidade de alienação para o
material irrecuperável.

93

O material, se for de pequeno valor, estará sujeito a
tombamento e controle simplificado.

94

A atualização dos registros de controle orçamentário constitui
objetivo do inventário físico.

95

Diferentemente da transferência ou cessão, a alienação ocorre
por venda, permuta ou doação.
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A respeito da gestão de qualidade e modelo de excelência gerencial,
julgue os itens seguintes.
96

O programa nacional de gestão pública (GESPÚBLICA), cuja
implantação ocorreu na década de 90 do século passado, tem
como finalidade melhorar a gestão e os serviços com área de
atuação interna e foco em técnicas e ferramentas.

97

Modelos mentais e visão compartilhada são duas das cinco
disciplinas de aprendizagem propostas por Peter Senge como
um conjunto de práticas para a organização da aprendizagem.

98

Segundo Deming, suspender a prática de fazer negócios apenas
na base do preço é um dos aspectos para a conquista da
qualidade e melhoria da produtividade gerencial.

Com relação à área de gestão de pessoas em organizações públicas
e privadas, julgue os itens que se seguem.
99

Se os aplicativos da área de gestão de pessoas forem integrados
a outros sistemas de informação organizacionais, a qualidade
do processo administrativo decisório melhorará.

100

101
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Considerando as disposições da Lei n.o 11.788/2008, julgue o
próximo item.
109

Acerca do Decreto n.º 7.203/2010, julgue o item abaixo.
110

111

Constitui objetivo da área em questão o alinhamento entre a
estratégia da organização e o desempenho de seus
colaboradores.

Considere que a manutenção de um documento tenha sido
realizada no local em que ele foi acumulado. Nessa situação,
a ação realizada obedece ao princípio da territorialidade.

112

O documento de arquivo em papel, independentemente de sua
destinação final, deve ser higienizado e restaurado.

As atividades relacionadas à gestão de pessoas dificilmente
envolvem ações de planejamento e organização.

113

Recomenda-se acondicionar os documentos cartográficos em
pastas suspensas e armazená-los em estantes de aço com
pintura antioxidante.

114

Os arquivos de uma organização pública podem ser
constituídos de documentos originários das atividades meio e
fim e produzidos em variados suportes documentais, inclusive
o digital.

115

De acordo com o princípio da indivisibilidade, os documentos
agrupados pela origem devem ser mantidos separados de
outros de origens diversas.

Saber ouvir, trabalhar em equipe e compreender as
necessidades dos colaboradores são características valorizadas
em gestores públicos.

Julgue o item subsecutivo, relativo à cultura organizacional.
103

Caracteriza nepotismo a nomeação de familiar de servidor
efetivo do IBAMA que, em razão de sua qualificação, seja
convidado a ocupar uma das diretorias dessa autarquia.

A respeito dos conceitos fundamentais de arquivologia e da
preservação, conservação e restauração de documentos, julgue os
itens a seguir.

Acerca dos temas liderança e motivação, julgue o item a seguir.
102

De acordo com a referida lei, o estagiário tem direito de não
comparecer ao trabalho durante a semana oficial de avaliações
de sua instituição de ensino.

A cultura organizacional é, também, instrumento utilizado para
controlar os membros de uma organização.

No que se refere à gestão do desempenho e à capacitação de
integrantes da carreira de especialista em meio ambiente, julgue os
itens a seguir.
104

Quando bem planejados, instrumentos de gestão de
desempenho contribuem positivamente para a eficácia
organizacional, na medida em que permitem maior
produtividade dos indivíduos.

105

Cursos na modalidade a distância têm sido preteridos por
organizações públicas e privadas devido ao seu alto custo
logístico e por sua complexa acessibilidade.

106

A gratificação de desempenho de atividade de especialista
ambiental (GDAEM) é aplicada para recompensar servidores
públicos de forma diferenciada e criteriosa.

107

Apesar do mérito das avaliações de desempenho individual
previstas no Decreto n.o 7.133/2010, os critérios por elas
utilizados desestimulam o trabalho em equipe, dificultam o
reconhecimento de competências individuais e privilegiam
demasiadamente a produtividade.

108

Mensurar o impacto de um treinamento no desempenho de seus
egressos é um dos objetivos das avaliações de reação, recurso
bastante utilizado em órgãos públicos.

Cargo: Técnico Administrativo

Acerca da gestão de documentos, julgue os itens que se seguem.
116

Ao se arquivar o documento de arquivo, estabelece-se a
disposição do documento dentro da unidade de classificação
definida.

117

Resultado do processo de avaliação dos documentos de
arquivo, a tabela de temporalidade é um instrumento de gestão
arquivística.

118

No processo de expedição de documentos, uma rotina de
protocolo, todos os documentos devem ser contemplados,
independentemente da espécie documental.

119

Os documentos de arquivo produzidos e(ou) recebidos pela
atividade meio dos órgãos públicos federais, incluindo-se o
IBAMA, devem ser classificados de acordo com o Código de
Classificação de Documentos de Arquivo, estabelecido pelo
Conselho Nacional de Arquivos.

120

Os documentos considerados sigilosos são classificados em
ultrassecretos, secretos e reservados.
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