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Olá, pessoal! 

 

 Este é o nosso SIMULADO GRATUITO de “Noções de 

Sustentabilidade” para Tribunais! 

 O simulado segue o conteúdo comum do TRF 2ª Região e TRE 

PE. 

 Simulado com 30 questões!!! 

Objetivos:  

 Avaliar o conhecimento; 

 Fixar o conteúdo; 

 Revisar a matéria. 

Nível de dificuldade: Médio - difícil.  

Meta: 100% de acerto. 

 ATENÇÃO! Correção AO VIVO, dia 27/02 (segunda), às 21h, 

no instagram @profrosenval 

 Obs. 1: Após a correção no instagram, irei disponibilizar um 

PDF com TODAS as QUESTÕES COMENTADAS. 

 Obs. 2: Dia 4 (sábado), às 18h, teremos uma revisão gratuita 

para o TRF2, no canal do Estratégia no Youtube. 

 

 Bom teste e bons estudos! 

 Prof. Rosenval Júnior 

https://www.instagram.com/profrosenval/ 

 

https://www.instagram.com/profrosenval/
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Simulado (Lista de Questões) 

 

1 – (Simulado sobre A3P e Desenvolvimento Sustentável – Prof. 

Rosenval – 2017) 

O Relatório Brundtland ou Nosso Futuro Comum ou “Our Common 

Future”, apresentado em 1987, propõe o desenvolvimento 

sustentável como aquele que atende às necessidades do presente 

sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem às suas próprias necessidades. 

 

2 - (Simulado sobre A3P e Desenvolvimento Sustentável – Prof. 

Rosenval – 2017) 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  

 

3 - (Simulado sobre A3P e Desenvolvimento Sustentável – Prof. 

Rosenval – 2017) 

A A3P é uma ação compulsória que impõe adoção de novos padrões 

sustentáveis de produção e consumo, dentro do governo. 

 

4 - (Simulado sobre A3P e Desenvolvimento Sustentável – Prof. 

Rosenval – 2017) 

A A3P é um programa que busca incorporar os princípios da 

responsabilidade socioambiental nas atividades da Administração 

Pública, através do estímulo a determinadas ações que vão, desde 

uma mudança nos investimentos, compras e contratações de 

serviços pelo governo, passando pela sensibilização e capacitação 

dos servidores, pela gestão adequada dos recursos naturais 
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utilizados e resíduos gerados, até a promoção da melhoria da 

qualidade de vida no ambiente de trabalho.  

 

5 - (Simulado sobre A3P e Desenvolvimento Sustentável – Prof. 

Rosenval – 2017) 

A A3P tem como principal objetivo estimular a reflexão e a mudança 

de atitude dos servidores para que os mesmos incorporem os 

critérios de gestão socioambiental em suas atividades rotineiras. A 

A3P também busca: 

a) Sensibilizar os gestores públicos para as questões políticas. 

b) Promover o uso racional dos recursos naturais e o aumento de 

gastos institucionais. 

c) Contribuir para revisão dos padrões de produção e consumo e 

para a adoção de novos referenciais de sustentabilidade no âmbito 

da administração pública. 

d) Reduzir o impacto socioambiental positivo direto e indireto 

causado pela execução das atividades de caráter administrativo e 

operacional. 

 

6 – (Simulado sobre A3P e Desenvolvimento Sustentável – Prof. 

Rosenval – 2017) 

Reutilizar significa transformar os produtos em matéria prima para 

se iniciar um novo ciclo de produção-consumo-descarte. 

 

7 - (Simulado sobre A3P e Desenvolvimento Sustentável – Prof. 

Rosenval – 2017) 

O Termo de Adesão é o instrumento pelo qual uma instituição 

formaliza seu compromisso em implantar a A3P.  

 

8 - (Simulado sobre A3P e Desenvolvimento Sustentável – Prof. 

Rosenval – 2017) 
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A A3P é desenvolvida na administração pública, exclusivamente na 

esfera federal. 

 

9 – (Simulado sobre A3P e Desenvolvimento Sustentável – Prof. 

Rosenval – 2017) 

Um dos eixos da A3P é a gestão adequada de resíduos gerados. 

Sobre esse tema, cabe destacar a "Coleta Seletiva Solidária", que 

objetiva separar os resíduos recicláveis descartados em lixões e a 

sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de 

materiais recicláveis, constituindo-se em exemplo na busca da 

inclusão social de expressivo contingente de cidadãos brasileiros. 

 

10 – (Simulado sobre a Resolução CNJ 201/2015 – Elaborado pelo 

Prof. Rosenval – 2017) 

 “As unidades ou núcleos socioambientais deverão ter caráter 

__________para o planejamento, implementação, monitoramento 

de metas _________ e avaliação de indicadores de desempenho.”   

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as 

lacunas: 

A) Permanente / trimestrais 

B) Permanente / anuais 

C) Provisório / semestrais 

D) Temporário / mensais 

 

11 - (Simulado sobre a Resolução CNJ 201/2015 – Elaborado pelo 

Prof. Rosenval – 2017)  

“As unidades ou núcleos socioambientais deverão, ____________, 

ser ____________à alta administração dos órgãos tendo em vista 

as suas atribuições estratégicas e as mudanças de paradigma que 

suas ações compreendem.” 
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Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as 

lacunas: 

A) obrigatoriamente / vinculados 

B) a critério do Ministro do STF / subordinados 

C) a critério do Ministro do Meio Ambiente / vinculados 

D) preferencialmente / subordinados 

 

12 – (Simulado sobre a Resolução CNJ 201/2015 – Elaborado pelo 

Prof. Rosenval – 2017)  

“O _____ deverá publicar __________, por intermédio do 

Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), o Balanço 

Socioambiental do Poder Judiciário, fomentado por informações 

consolidadas nos relatórios de acompanhamento do PLS-PJ de 

todos os órgãos e conselhos do Poder Judiciário.” 

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as 

lacunas: 

A) CNJ / anualmente 

B) STJ / anualmente 

C) CNJ / semestralmente 

D) STJ / semestralmente 

 

13 - (Simulado sobre a Resolução CNJ 201/2015 – Elaborado pelo 

Prof. Rosenval – 2017) 

O PLS-PJ irá subsidiar, ____________, o Balanço Socioambiental 

do Poder Judiciário, a ser publicado pelo _______por intermédio do 

________, no prazo de _____ dias a contar do recebimento do 

relatório de desempenho dos órgãos. 

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as 

lacunas: 

A) semestralmente / CNJ / DPJ / 180 

B) anualmente / CNJ / DPJ / 180 
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C) mensalmente / CCJ / DPJ / 180 

D) anualmente / DPJ / CNJ / 180 

 

14 - (Simulado sobre o Decreto 7.746/12 – Licitações Sustentáveis 

– Prof. Rosenval – 2017) 

A adoção de critérios e práticas de sustentabilidade prescinde de 

justificativa nos autos, no entanto é necessário que preserve o 

caráter competitivo do certame. 

 

15 - (Simulado sobre o Decreto 7.746/12 – Licitações Sustentáveis 

– Prof. Rosenval – 2017) 

A maior geração de empregos, obrigatoriamente com mão de obra 

local, é uma diretriz de sustentabilidade. 

 

16 - (Simulado sobre o Decreto 7.746/12 – Licitações Sustentáveis 

– Prof. Rosenval – 2017) 

O instrumento convocatório deverá sempre estabelecer que o 

contratado adote obrigatoriamente práticas de sustentabilidade na 

execução dos serviços contratados e critérios de sustentabilidade 

no fornecimento dos bens.  

 

17 - (Simulado sobre o Decreto 7.746/12 – Licitações Sustentáveis 

– Prof. Rosenval – 2017) 

A Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração 

Pública – CISAP - tem natureza consultiva e caráter temporário. 

 

18 - (Simulado sobre o Decreto 7.746/12 – Licitações Sustentáveis 

– Prof. Rosenval – 2017) 

A participação na CISAP é remunerada. 

 

19 - (Simulado sobre a PNMC elaborado pelo Prof. Rosenval – 2017) 
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São princípios expressos na Lei 12.187/09 (PNMC), EXCETO: 

a)precaução 

b)prevenção 

c)participação estatal  

d)desenvolvimento sustentável  

 

20 - (Simulado sobre a PNMC elaborado pelo Prof. Rosenval – 2017) 

Para alcançar os objetivos da PNMC, o País adotará, como 

compromisso nacional__________, ações de mitigação das 

emissões de gases de efeito estufa, com vistas em reduzir entre 

______ e _____ suas emissões projetadas até ______. 

a- voluntário / 36,1% / 38,9% / 2020 

b- obrigatório / 37,1% / 37,9% / 2017 

c- voluntário / 36,1% / 37,9% / 2040 

d- compulsório / 90,1% / 100% / 2020 

 

21 – (Simulado sobre a Lei 12.305/10 elaborado pelo Prof. 

Rosenval – 2017)  

A Lei 12.305/10 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e 

dispõe sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como 

sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento 

de resíduos sólidos, incluídos os radioativos, às responsabilidades 

dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 

aplicáveis. 

 

22 – (Simulado sobre a Lei 12.305/10 elaborado pelo Prof. 

Rosenval – 2017)  

Não é um princípio da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS):  

A - prevenção.  

B -.precaução.  
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C – pagador-poluidor.  

D - protetor-recebedor. 

 

23 - (Simulado sobre a Lei 12.305/10 elaborado pelo Prof. 

Rosenval – 2017)  

Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada 

a seguinte ordem de prioridade: não geração, reutilização, redução, 

reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos. 

 

24 - (Simulado sobre a Lei 12.305/10 elaborado pelo Prof. 

Rosenval – 2017)  

Quanto a origem, os resíduos sólidos podem ser classificados em 

resíduos perigosos e não perigosos. 

 

25 - (Simulado sobre a Lei 12.305/10 elaborado pelo Prof. 

Rosenval – 2017)  

A União elaborará, sob a coordenação do IBAMA, o Plano Nacional 

de Resíduos Sólidos, com vigência por prazo indeterminado e 

horizonte de 20 (vinte) anos, a ser atualizado a cada 4 (quatro) 

anos.  

 

26 - (Simulado sobre a Lei 12.305/10 elaborado pelo Prof. 

Rosenval – 2017)  

São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 

reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo 

consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza 

urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de:  

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros 

produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, 
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observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos 

previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos 

órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;  

II - pilhas e baterias;  

III - pneus;  

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz 

mista;  

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

Marque a opção correta:  

a – Apenas I está correta.  

b – Apenas I e II estão corretas.  

c – Apenas I, II, III e IV estão corretas.  

d – I, II, III, IV, V, e VI estão corretas. 

 

27 - (Simulado sobre a Lei 12.305/10 elaborado pelo Prof. Rosenval 

– 2017) 

São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final 

de resíduos sólidos ou rejeitos, EXCETO: 

A - lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos. 

B - lançamento in natura a céu aberto de resíduos de mineração. 

C - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e 

equipamentos não licenciados para essa finalidade. 

D - outras formas vedadas pelo poder público.  

 

28 - (Simulado sobre a Lei 12.305/10 elaborado pelo Prof. Rosenval 

– 2017) 

Quando decretada emergência sanitária, a queima de resíduos a 

céu aberto pode ser realizada. Neste caso, é dispensada a 

autorização dos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e, 

quando couber, do Suasa.  
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29 - (Simulado sobre a Lei 12.305/10 elaborado pelo Prof. Rosenval 

– 2017)  

É permitida a criação de animais domésticos nas áreas de 

disposição final de rejeitos. 

 

30 - (Simulado sobre a Lei 12.305/10 elaborado pelo Prof. Rosenval 

– 2017) 

É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, 

bem como de resíduos sólidos cujas características causem dano ao 

meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, 

ainda que para tratamento, reforma, reúso, reutilização ou 

recuperação.  
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Gabarito 

1 C 2 C 3 E 4 C 5 C 6 E 7 C 8 E 9 E 10 B 

11 D 12 A 13 B 14 E 15 E 16 E 17 E 18 E 19 C 20 A 

21 E 22 C 23 E 24 E 25 E 26 D 27 B 28 E 29 E 30 C 

 

E aí? Como foi? 

 

Deixe um comentário na minha página no FB ou no Instagram. 

 

Você está estudando durante o carnaval, está investindo em 

conhecimento, está comprometido com suas metas e objetivos e 

um dia ainda vão dizer que você teve sorte...pois é! Como pode, 

né?! 

Só que tem um detalhe: sorte é quando preparação encontra 

oportunidade! 

Todos estão tendo a oportunidade de ir fazer a prova (afinal o 

concurso é público), mas só os mais preparados vão conquistar a 

aprovação.  

Quanto mais preparado você estiver, mais sorte você vai ter! ;-) 

 

FB: https://www.facebook.com/rosenvaljunior 

Fanpage: https://www.facebook.com/rosenvaljr/ 

Instagram: https://www.instagram.com/profrosenval/ 

Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC5RVvVo1Hu5kBHdT62ciYT

w/playlists 

 

Obs.: PDF com todas as questões comentadas será disponibilizado 

após a correção no instagram @profrosenval 

https://www.facebook.com/rosenvaljunior
https://www.facebook.com/rosenvaljr/
https://www.instagram.com/profrosenval/
https://www.youtube.com/channel/UC5RVvVo1Hu5kBHdT62ciYTw/playlists
https://www.youtube.com/channel/UC5RVvVo1Hu5kBHdT62ciYTw/playlists

