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Preencha o quadro acima, não deixando de assinar no local indicado;
A avaliação é individual;
Duração da avaliação é de 01 (uma) hora;
Essa avaliação tem o valor de 50 (cinquenta) pontos;
O tempo de tolerância para o início das provas e o tempo de sigilo é de 10
minutos.

QUESTÃO UM: O protocolo de Quioto estimula os países signatários a cooperarem

entre si, através de algumas ações básicas, exceto:
a) Troca de experiências em Educação Ambiental Libertadora.
b) Eliminar mecanismos financeiros e de mercado inapropriados aos fins da
Convenção.
c) Limitar as emissões de metano no gerenciamento de resíduos e dos sistemas
energéticos.
d) Proteger florestas e outros sumidouros de CO2.
QUESTÃO DOIS: A Agenda 21 Global é:

a) Agenda de 21 passos para a eficiência energética e MDL.
b) Documento gerado a partir da Eco-92.
c) Conjunto de propostas dos EUA para o desenvolvimento sustentável,
ambiental e social.
d) Norma com base no sistema ISO 14.000 para países em desenvolvimento.

QUESTÃO TRÊS: Não representa uma classe de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU):

a)
b)
c)
d)

Perigosos (Classe I – inflamáveis, corrosivos, tóxicos, reativos, patogênicos).
Não Inertes (Classe II – biodegradáveis, solúveis em água).
Inertes (Classe III – vidro, borracha, certos tipos de plásticos).
Radioativos (Classe IV – Césio, Plutônio enriquecido a 20% ou superior).

QUESTÃO QUATRO: Quando falamos em balanço de planejamento, temos o resumo

contábil das transações econômicas que o país faz com o resto do mundo, durante
certo período de tempo. No crédito temos:
a) Exportações de bens e serviços, recebimentos de doações e indenização
estrangeira, importações de bens e serviços.
b) Exportações de bens e serviços, recebimentos de doações e indenização de
estrangeiros, recebimento de capital, vendas de ativos para estrangeiros, etc.
c) Exportações de bens e serviços, recebimentos de doações e indenização
de estrangeiros, recebimentos de empréstimos de estrangeiros,
recebimentos de reembolsos de capital estrangeiro, vendas de ativos a
estrangeiros, etc.
d) n.d.a.
QUESTÃO CINCO: Quando estudamos as características da Industrialização por

substituição de importações, podemos afirmar que::
a) O processo de industrialização por substituição de importações
caaracteriza-se pela ideia de “construção nacional”, ou seja, alcançar o
desenvolvimento e a autonomia com base na industrialização de forma a
superar as restrições extremas e a tendência à especialização na
exportação de produtos primários.
b) Caracterizava-se pela ideia de somente superar o nível de produção interna.
c) Caracterizava-se pela ideia de somente superar o nível de exportações.
d) n.d.a.
QUESTÃO SEIS: O que caracteriza a Reforma do Aparelho do Estado:

a) Uma forma de trazer os avanços do modelo americano para o Brasil.
b) Uma forma de trazer as mais recentes conquistas da administração de
empresas para a administração pública.
c) Criar um modelo de Estado baseado nas parcerias público-privadas.
d) Implantar um modelo de administração pública sem as características do setor
privado.

QUESTÃO SETE: Marque a alternativa que contém as três ações básicas que eram

previstas na Reforma do Aparelho do Estado:
a)
b)
c)
d)

privatização; serviços sociais; terceirização.
bens de serviços e de mercado; publicização; terceirização.
privatização; publicização; serviços sociais.
privatização; publicização; terceirização.

QUESTÃO OITO: Marque com um “X” a alternativa CORRETA.

I – O conceito de saúde utilizado pela OMS inclui somente os aspectos físicos e
mentais do ser humano.
II – A vigilância em saúde é composta por ações de promoção e prevenção da saúde
que abrange cidadãos indiferentemente do seu poder aquisitivo ou de sua formação
cultural.
III – O poder público, União, Estados e municípios têm responsabilidade com a saúde,
não excluindo o dever da família e da sociedade.
IV – A Saúde Pública brasileira é financiada por todos os entes da federação, sem
exclusão de outras fontes.
a)
b)
c)
d)

Somente a alternativa III está correta.
As alternativas III e IV estão corretas.
Somente a alternativa II está correta.
Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO NOVE: A gestão da saúde pública brasileira está adscrita ao:

a)
b)
c)
d)

INPS.
INAMPS.
SUS.
Nenhuma das alternativas acima.

QUESTÃO DEZ: É princípio essencial do SUS:

a) Participação dos planos de saúde na integralidade do Sistema Único de Saúde.
b) Participação do governo federal na criação dos Conselhos Municipais de
Saúde.
c) Atendimento integral, com prioridade para o atendimento às doenças de
notificação compulsória.
d) Acesso universal, ou seja, todo cidadão tem direito de ser atendido, de
forma gratuita, nos serviços públicos de saúde.

