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1. Apresentação 

Olá, pessoal! Hoje daremos início ao nosso Curso de Questões Comentadas e 

Inéditas do Curso de Noções de Sustentabilidade. Serão 4 aulas e ao todo 

trabalharemos 80 questões na modalidade PDF e também comentários em vídeos. 

O cronograma da aula obedecerá ao seguinte: 

25/09/2017 - Aula 1 - 20 questões 

06/10/2017 - Aula 2 - 20 questões 

18/10/2017 - Aula 3 - 20 questões 

30/10/2017 - Aula 4 - 20 questões 

Bons estudos! 

2. Questões sem comentários 

 

Questão 1 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Com base nas definições de 

desenvolvimento sustentável e suas atribuições analisem os itens abaixo. 

I. O desenvolvimento sustentável está diretamente ligado e tão somente na 

preservação do meio ambiente visando suprir as necessidades atuais dos seres 

humanos, sem a degradação da natureza.  

II. O campo do desenvolvimento sustentável pode ser dividido em quatro 

componentes: a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade econômica, a 

sustentabilidade sociopolítica e a sustentabilidade cultural. 

III. O desenvolvimento sustentável é definido em um desenvolvimento capaz de 

produzir mais recursos para as necessidades da geração atual, atentando-se em não 

comprometer a natureza e cuidando de sua preservação.  

IV. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as 

necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos 

econômicos.  
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V. Desenvolvimento sustentável é uma forma de equilíbrio entre a geração de 

recursos e suas disponibilidades visando uma continuidade de resultados que atende 

as necessidades atuais, sem que seja comprometida a qualidade do meio ambiente, 

social e o econômico.  

 

a) Somente os itens II e V estão corretos. 

b) Todos estão corretos. 

c) Somente os itens I e IV estão corretos. 

d) Somente os itens II, III e IV estão corretos. 

e) Somente os itens IV e V estão corretos. 

 

Questão 2 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Em relação à Sustentabilidade e suas 

atribuições, o governo implementou em seus órgãos o A3P, com base nesta 

informação, analise o texto abaixo: 

A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) é um programa do Ministério 

do Planejamento que objetiva estimular os órgãos públicos do país a 

implementarem práticas de sustentabilidade. A adoção da A3P demonstra a 

preocupação do órgão em obter eficiência na atividade econômica enquanto 

promove a preservação do meio ambiente. Ao seguir as diretrizes estabelecidas pela 

Agenda, o órgão público protege a natureza e, em consequência, consegue 

aumentar seus ganhos.  

 

                                     Certo                                   Errado     

 

Questão 3 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) O conceito de desenvolvimento 

sustentável é cada vez mais considerado nas diretrizes empresariais e 

governamentais, tanto através da efetivação de programas, como em condutas de 

identidade organizacional. Com base nesta informação considere as assertivas: 

I. O Programa A3P no nível governamental se destina aos órgãos públicos das três 

instâncias: federal, estadual e municipal. 



  Prof. Bruno Oliveira 

Site: www.eleitoralcombruno.com.br 
 

II.  O Programa A3P é aplicado no nível dos três dos poderes: executivo, legislativo 

e judiciário.  

III. É uma agenda voluntária, não existe norma impondo e tampouco sanção para 

quem não segue as suas diretrizes. 

 

Está correto o descrito: 

 

a) Somente I e II. 

b) Somente III. 

c) Somente I e III. 

d) Todas as assertivas. 

e) Nenhuma assertiva. 

 

Questão 4 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Com respeito ao que descreve a Agenda 

Ambiental na Administração Pública adotada pelo o governo do Brasil e seus 

poderes, referente a procedimentos de sustentabilidade, analise a informação 

abaixo: 

 

Apenas uma pequena parte dos órgãos públicos no Brasil adota procedimentos 

considerados sustentáveis. Em diversas instituições, a coleta seletiva, por exemplo, é 

uma prática não realizada; sobretudo, em algumas já existem projetos no âmbito 

para adotar sistemas para evitar o desperdício de água; e várias já estabeleceram 

que toda licitação será dentro dos critérios de sustentabilidade. 

 

 

                                     Certo                                   Errado     

 

Questão 5 - (Banca Bruno Oliveira – 2017) Sobre a Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P) considere as assertivas com relação a sua sistemática 

de ações: 

I. Uso dos recursos naturais e Construções sustentáveis 
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II. Qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

III. Sensibilização dos servidores para a sustentabilidade. 

IV. Compras sustentáveis 

V. Gestão de resíduos sólidos 

 

Assinale a assertiva INCORRETA. 

 

a) II está incorreta. 

b) I e II estão corretas. 

c) II está correta. 

d) III e V estão corretas. 

e) IV está correta. 

 

 

Questão 6- (Banca Bruno Oliveira - 2017) Segundo o descrito nas Resoluções 201 

(PLS-PJ): 

Os órgãos da Justiça deverão adotar a compra compartilhada, que é a contratação 

para um grupo de participantes previamente estabelecidos, na qual a 

responsabilidade de condução do processo licitatório e gerenciamento da ata de 

registro de preços serão de um órgão ou entidade da Administração Pública Federal 

com o objetivo de gerar benefícios econômicos e socioambientais. 

 

                              Certo                                   Errado     

 

Questão 7 - (Banca Bruno Oliveira - 2017)  Considerando as Resoluções 201 (PLS-PJ) 

e 23.474 (PLS-JE). Identifique as assertivas que indicam adoção correta dos modelos 

de gestão organizacional e de processos estruturados na sustentabilidade ambiental, 

econômica, social: 
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I. Coleta seletiva solidária é a coleta de resíduos sólidos previamente separados 

conforme sua constituição ou composição com destinação ambientalmente 

adequada. 

II. Logística sustentável é o processo de coordenação do fluxo de materiais, de 

serviços e de informações, do fornecimento ao desfazimento, considerando o 

ambientalmente correto, o socialmente justo, e o desenvolvimento econômico 

equilibrado. 

III. Práticas de sustentabilidade são as ações que tenham como objetivo a 

melhoria da qualidade do gasto público e o aperfeiçoamento contínuo na gestão 

dos processos de trabalho. 

IV. Gestão documental: conjunto de procedimentos e operações técnicas para 

produção, tramitação, uso e avaliação de documentos, com vistas à sua guarda 

permanente ou eliminação, mediante o uso razoável de critérios de responsabilidade 

ambiental. 

V. Critérios de sustentabilidade: quantidade ideal de recursos materiais 

necessários para execução das atividades desempenhadas por uma unidade de 

trabalho, sem prejuízo de sua eficiência. 

 

Assinale a correta: 

 

a) Todas estão corretas. 

b) Somente V está incorreta. 

c) Somente II e IV estão corretas. 

d) Somente IV está incorreta. 

e) Somente a I e III estão corretas. 

 

Questão 8 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) No tocante da resolução 23.474 O CNJ 

deverá publicar anualmente, 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: 

                              Certo                                   Errado     
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Questão 9- (Banca Bruno Oliveira - 2017) No que se refere à Resolução 23.474 Plano 

de Logística Sustentável da Justiça Eleitoral (PLS-JE) julgue: 

As unidades ou núcleos socioambientais deverão ter caráter permanente para o 

planejamento, implementação, monitoramento de metas anuais e avaliação de 

indicadores de desempenho para o cumprimento desta Resolução, devendo ser 

criadas no prazo máximo de: 

a) 30 (trinta) dias, a partir de sua publicação. 

b) 40 (quarenta) dias, a partir de sua publicação. 

c) 50 (cinquenta) dias, a partir de sua publicação. 

d) 60 (sessenta) dias, a partir de sua publicação. 

e) 120 (cento e vinte) dias, a partir de sua publicação. 

 

Questão 10 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Acerca do disposto na resolução 201 

Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário (PLS-PJ). Considere. 

São instrumentos vinculados ao planejamento estratégico do Poder Judiciário, com 

objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de execução, 

mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados, que permite estabelecer 

e acompanhar práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade que 

objetivem uma melhor eficiência do gasto público e da gestão dos processos de 

trabalho, considerando a visão sistêmica dos referidos órgãos. 

 

                              Certo                                   Errado     

 

 

Questão 11 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Segundo o que estabelece as Resoluções 

201 (PLS-PJ) e a 23.474 (PLS-JE), as unidades ou núcleos socioambientais deverão 

fomentar ações que estimulem, exceto: 
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a) O aperfeiçoamento contínuo da qualidade do gasto público. 

b) O uso de recursos naturais e bens públicos, de forma a garantir a grande 

necessidade atual sem degradação do meio. 

c) A gestão sustentável de documentos, em conjunto com a unidade 

responsável. 

d) A qualidade de vida no ambiente de trabalho, em conjunto com a unidade 

responsável. 

e) A redução do impacto negativo das atividades do órgão no meio ambiente 

com a adequada gestão dos resíduos gerados. 

 

 

 

Questão 12- (Banca Bruno Oliveira – 2017) No que diz a respeito à Resolução 201 os 

órgãos e conselhos do Poder Judiciário deverão constituir comissão gestora do PLS-

PJ composta por no mínimo 3 (cinco) servidores, que serão designados pela 

administração no prazo de 60 dias a partir da constituição das unidades ou núcleos 

socioambientais.  

 

                              Certo                                   Errado     

 

Questão 13 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Indique de acordo com as Resoluções  

23.474 (Plano de Logística Sustentável da Justiça Eleitoral) e 201 (Plano de Logística 

Sustentável do Poder Judiciário) os itens a considerar, no estudo e levantamento de 

alternativas à aquisição de produtos e serviços solicitados, que as unidades ou 

núcleos socioambientais em interatividade direta ou indiretamente com 

contratações, deverão verificar para fomentar a inclusão de práticas de 

sustentabilidade.  

 

I. A legislação vigente e as normas técnicas, elaboradas pela ABNT, para 

aferição e garantia da aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, 

resistência e segurança dos materiais utilizados. 

II. Normas da ANVISA quanto à especificação e classificação, quando for o caso. 
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III. Resoluções do INMETRO, no que couber. 

IV. Existência no mercado de alternativas sustentáveis considerando o ciclo de 

vida do produto. 

V. Verificação da real necessidade de aquisição do produto e/ou serviço. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

a) Somente a III está incorreta. 

b) Somente a II está incorreta. 

c) Somente a I está incorreta. 

d) Todas estão corretas. 

e) Somente a IV e V estão incorretas. 

 

 

Questão 14 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) As unidades ou núcleos socioambientais 

deverão, preferencialmente, ser subordinados à alta administração dos órgãos do 

Poder Judiciário (Resolução 201) e dos Tribunais Eleitorais (Resolução 23.474), 

respectivamente de acordo com suas resoluções, tendo em vista as suas atribuições 

estratégicas e as mudanças de paradigma que suas ações compreendem. 

 

                           Certo                                   Errado     

 

Questão 15 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) De acordo com descrito na (Resolução 

201) PLS-PJ, as unidades ou núcleos socioambientais deverão ter caráter permanente 

para o planejamento, implementação, monitoramento de metas anuais e avaliação 

de indicadores de desempenho, para o cumprimento desta Resolução. 

Sabendo disso, indique o prazo de sua criação. 

a) 30 (trinta) dias, a partir de sua publicação. 

b) 40 (quarenta) dias, a partir de sua publicação. 

c) 50 (cinquenta) dias, a partir de sua publicação. 

d) 60 (sessenta) dias, a partir de sua publicação. 
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e) 120 (cento e vinte) dias, a partir de sua publicação. 

 

 

Questão 16 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) A Resolução 201 institui indicadores 

mínimos, de materiais de uso e consumo, para avaliação do desempenho ambiental 

e econômico do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário, se baseando em 

dados que constam a um anexo, e que devem ser aplicados nos órgãos e conselhos 

do Poder Judiciário. 

          Certo                                   Errado     

 

Questão 17 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Relativo ao descrito na Resolução 23.474, 

os Tribunais Eleitorais deverão constituir comissão gestora do (PLS-JE) Plano de 

Logística Sustentável da Justiça Eleitoral, que serão designados pela alta 

administração. Sabendo disso indique respectivamente a quantidade de servidores 

que a compõe e o prazo para sua constituição: 

a) 3 ( três ) servidores; sendo prazo de 60 dias. 

b) 5 ( cinco ) servidores; sendo prazo de 30 dias. 

c) 3 ( três ) servidores; sendo prazo de 60 dias. 

d) 5 ( cinco ) servidores; sendo prazo de 30 dias. 

e) 3 ( três ) servidores; sendo prazo de 30 dias. 

 

 

 

Questão 18 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Tendo em vista o que regulamenta a 

Resolução 201 (PLS-PJ), julgue: 

 

O PLS-PJ será aprovado pela alta administração do órgão, mas não poderá ser 

subdividido, a critério de cada órgão, em razão da complexidade de sua estrutura. 

Apesar disso, os PLS-PJ dos órgãos seccionais da Justiça Federal não, 

necessariamente deverão estar em conformidade com o PLS-PJ do órgão a que é 

subordinado. 
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                                         Certo                                   Errado     

 

Questão 19 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Concernente a Resolução 201 (PLS-PJ) 

indique a assertiva que NÃO está de acordo com suas disposições, acerca do que o 

Plano de Logística Sustentável deve conter: 

 

a) Relatório consolidado do inventário de bens e materiais do órgão, com a 

identificação dos itens nos quais foram inseridos critérios de sustentabilidade quando 

de sua aquisição. 

b) Elaboração e atualização do inventário de bens e materiais, adquiridos pelo 

órgão no período de dois anos, feitas em conformidade com a normatização interna 

de cada órgão do Poder Judiciário. 

c) Práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo consciente de 

materiais e serviços. 

d) Ações de divulgação, sensibilização e capacitação. 

e) Responsabilidades, metodologia de implementação, avaliação do plano e 

monitoramento dos dados. 

 

 

Questão 20 - (Banca Bruno Oliveira – 2017) Tendo em consideração a Resolução 201 

(PLS-PJ), é possível afirmar que a sua comissão gestora será composta, 

obrigatoriamente, e pelo menos, por um servidor da unidade ou núcleo 

socioambiental, outro da unidade de planejamento estratégico e por fim, um da área 

de compras ou aquisições do órgão ou conselho do Poder Judiciário, essa comissão, 

terá quatro atribuições: Elaborar, monitorar, avaliar e revisar o PLS-PJ do seu órgão. 

 

                                Certo                                   Errado 
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3. Questões Comentadas 

 

Questão 1 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Com base nas definições de 

desenvolvimento sustentável e suas atribuições analisem os itens abaixo. 

I. O desenvolvimento sustentável está diretamente ligado e tão somente na 

preservação do meio ambiente visando suprir as necessidades atuais dos 

seres humanos, sem a degradação da natureza.  

II. O campo do desenvolvimento sustentável pode ser dividido em quatro 

componentes: a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade 

econômica, a sustentabilidade sociopolítica e a sustentabilidade cultural. 

III. O desenvolvimento sustentável é definido em um desenvolvimento capaz 

de produzir mais recursos para as necessidades da geração atual, 

atentando-se em não comprometer a natureza e cuidando de sua 

preservação.  

IV. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de 

atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que 

não esgota os recursos econômicos.  

V. Desenvolvimento sustentável é uma forma de equilíbrio entre a geração 

de recursos e suas disponibilidades visando uma continuidade de 

resultados que atende as necessidades atuais, sem que seja comprometida 

a qualidade do meio ambiente, social e o econômico.  

 

a) Somente os itens II e V estão corretos. 

b) Todos estão corretos. 

c) Somente os itens I e IV estão corretos. 

d) Somente os itens II, III e IV estão corretos. 

e) Somente os itens IV e V estão corretos. 

 

Gabarito – Letra “A” 
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 Comentários das alternativas: Assertiva I – Incorreta - O 

desenvolvimento sustentável está diretamente ligando e tão somente na 

preservação do meio ambiente visado suprir as necessidades atuais dos seres 

humanos, sem a degradação da natureza.  

 

Assertiva II – Correta - O campo do desenvolvimento sustentável pode ser dividido 

em quatro componentes: a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade 

econômica, a sustentabilidade sociopolítica e a sustentabilidade cultural. 

Assertiva III – Incorreta - O desenvolvimento sustentável definido em um 

desenvolvimento capaz de produzir mais recursos para as necessidades da geração 

atual, atentando-se em não comprometer a natureza e cuidando de sua 

preservação. 

Assertiva IV – Incorreta - Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz 

de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de 

atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota 

os recursos econômicos.  

 

Assertiva V – Correta - Desenvolvimento sustentável é uma forma de equilíbrio entre 

a geração de recursos e suas disponibilidades visando uma continuidade de 

resultados que atende as necessidades atuais, sem que seja comprometida a 

qualidade do meio ambiente, social e o econômico. 

Fonte:http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28588-o-que-e-

desenvolvimento-sustentavel/ 

 

Questão 2 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Em relação à Sustentabilidade e suas 

atribuições, o governo implementou em seus órgãos o A3P, com base nesta 

informação, analise o texto abaixo: 
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A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) é um programa do Ministério 

do Planejamento que objetiva estimular os órgãos públicos do país a 

implementarem práticas de sustentabilidade. A adoção da A3P demonstra a 

preocupação do órgão em obter eficiência na atividade econômica enquanto 

promove a preservação da meio ambiente. Ao seguir as diretrizes estabelecidas pela 

Agenda, o órgão público protege a natureza e, em consequência, consegue 

aumentar seus ganhos.  

 

                                     Certo                                   Errado     

 

Gabarito – Errado 

 Comentário da alternativa: O que é A3P? A Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P) é um programa do Ministério do Meio Ambiente que 

objetiva estimular os órgãos públicos do país a implementarem práticas de 

sustentabilidade. A adoção da A3P demonstra a preocupação do órgão em obter 

eficiência na atividade pública enquanto promove a preservação do meio ambiente. 

Ao seguir as diretrizes estabelecidas pela Agenda, o órgão público protege a 

natureza e, em consequência, consegue reduzir seus gastos. 

Fonte: http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p 

 

Questão 3 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) O conceito de desenvolvimento 

sustentável é cada vez mais considerado nas diretrizes empresariais e 

governamentais, tanto através da efetivação de programas, como em condutas de 

identidade organizacional. Com base nesta informação considere as assertivas: 
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I. O Programa A3P no nível governamental se destina aos órgãos públicos das três 

instâncias: federal, estadual e municipal. 

II.  O Programa A3P é aplicado no nível dos três dos poderes: executivo, legislativo 

e judiciário.  

III. É uma agenda voluntária, não existe norma impondo e tampouco sanção para 

quem não segue as suas diretrizes. 

 

Está correto o descrito: 

 

a) Somente I e II. 

b) Somente III. 

c) Somente I e III. 

d) Todas as assertivas. 

e) Nenhuma assertiva. 

 

Gabarito – Letra “D” 

 Comentário da alternativa: O Programa A3P se destina aos órgãos 

públicos das três instâncias: federal, estadual e municipal; e aos três poderes da 

República: executivo, legislativo e judiciário. É uma agenda voluntária – não existe 

norma impondo e tampouco sanção para quem não segue as suas diretrizes. 

 Fonte: http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p 

 

Questão 4 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Com respeito ao que descreve a Agenda 

Ambiental na Administração Pública adotada pelo o governo do Brasil e seus 

poderes, referente a procedimentos de sustentabilidade, analise a informação 

abaixo: 
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Apenas uma pequena parte dos órgãos públicos no Brasil adota procedimentos 

considerados sustentáveis. Em diversas instituições, a coleta seletiva, por exemplo, é 

uma prática não realizada; sobretudo, em algumas já existem projetos no âmbito 

para adotar sistemas para evitar o desperdício de água; e várias já estabeleceram 

que toda licitação será dentro dos critérios de sustentabilidade. 

 

 

                                     Certo                                   Errado     

 

Gabarito – Errado 

 Comentário da alternativa: A maior parte dos órgãos públicos já 

adota procedimentos considerados sustentáveis. Em diversas instituições, a coleta 

seletiva, por exemplo, é uma prática comum; em algumas foi adotado sistema para 

evitar o desperdício de água; outras estabeleceram que toda licitação será dentro 

de critérios de sustentabilidade. 

Fonte: http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p 

 

Questão 5 - (Banca Bruno Oliveira – 2017) Sobre a Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P) considere as assertivas com relação a sua sistemática 

de ações: 

I. Uso dos recursos naturais e Construções sustentáveis 

II. Qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

III. Sensibilização dos servidores para a sustentabilidade. 

IV. Compras sustentáveis 

V. Gestão de resíduos sólidos 
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Assinale a assertiva INCORRETA. 

 

a) II está incorreta. 

b) I e II estão corretas. 

c) II está correta. 

d) III e V estão corretas. 

e) IV está correta. 

 

 

Gabarito – Letra “A” 

 Comentário da alternativa: O que o Programa A3P fez foi sistematizar 

em eixos temáticos aquilo que é fundamental para um projeto de sustentabilidade, 

hoje disperso em diversos órgãos. São seis eixos: Uso dos recursos naturais; 

Qualidade de vida no ambiente de trabalho; Sensibilização dos servidores para a 

sustentabilidade; Compras sustentáveis; Construções sustentáveis; e Gestão de 

resíduos sólidos. 

Fonte: http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p 

 

Questão 6- (Banca Bruno Oliveira - 2017) Segundo o descrito nas Resoluções 201 

(PLS-PJ): 

Os órgãos da Justiça deverão adotar a compra compartilhada, que é a contratação 

para um grupo de participantes previamente estabelecidos, na qual a 

responsabilidade de condução do processo licitatório e gerenciamento da ata de 

registro de preços serão de um órgão ou entidade da Administração Pública Federal 

com o objetivo de gerar benefícios econômicos e socioambientais. 
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                              Certo                                   Errado     

 

Gabarito – “Certo” 

 Comentário da alternativa: Art. 3º. XII - compra compartilhada: 

contratação para um grupo de participantes previamente estabelecidos, na qual a 

responsabilidade de condução do processo licitatório e gerenciamento da ata de 

registro de preços serão de um órgão ou entidade da Administração Pública Federal 

com o objetivo de gerar benefícios econômicos e socioambientais.  

 

Questão 7 - (Banca Bruno Oliveira - 2017)  Considerando as Resoluções 201 (PLS-PJ) 

e 23.474 (PLS-JE). Identifique as assertivas que indicam adoção correta dos modelos 

de gestão organizacional e de processos estruturados na sustentabilidade ambiental, 

econômica, social: 

 

I. Coleta seletiva solidária é a coleta de resíduos sólidos previamente 

separados conforme sua constituição ou composição com destinação 

ambientalmente adequada. 

II. Logística sustentável é o processo de coordenação do fluxo de materiais, 

de serviços e de informações, do fornecimento ao desfazimento, 

considerando o ambientalmente correto, o socialmente justo, e o 

desenvolvimento econômico equilibrado. 

III. Práticas de sustentabilidade são as ações que tenham como objetivo a 

melhoria da qualidade do gasto público e o aperfeiçoamento contínuo na 

gestão dos processos de trabalho. 

IV. Gestão documental: conjunto de procedimentos e operações técnicas 

para produção, tramitação, uso e avaliação de documentos, com vistas à 
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sua guarda permanente ou eliminação, mediante o uso razoável de 

critérios de responsabilidade ambiental. 

V. Critérios de sustentabilidade: quantidade ideal de recursos materiais 

necessários para execução das atividades desempenhadas por uma 

unidade de trabalho, sem prejuízo de sua eficiência. 

 

Assinale a correta: 

 

a) Todas estão corretas. 

b) Somente V está incorreta. 

c) Somente II e IV estão corretas. 

d) Somente IV está incorreta. 

e) Somente a I e III estão corretas. 

 

 

Gabarito – Letra “C” 

 Comentários das alternativas: Assertiva I – Incorreta - Resolução 201 

(PLS-PJ) e Resolução 23.474 (PLS-JE) - Art. 3º.  VII - coleta seletiva solidária: coleta 

dos resíduos recicláveis descartados, separados na fonte geradora, para destinação 

às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis.  VI - coleta 

seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente separados conforme sua 

constituição ou composição com destinação ambientalmente adequada.  

Assertiva II – Correta - Resolução 201 (PLS-PJ) e Resolução 23.474 (PLS-JE) - Art. 3º. 

II - logística sustentável: processo de coordenação do fluxo de materiais, de serviços 

e de informações, do fornecimento ao desfazimento, considerando o 

ambientalmente correto, o socialmente justo, e o desenvolvimento econômico 

equilibrado. 

Assertiva III – Incorreta – Resolução 201 (PLS-PJ) e Resolução 23.474 (PLS-JE) - Art. 

3º. IV - práticas de sustentabilidade: ações que tenham como objetivo a construção 
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de um novo modelo de cultura institucional visando à inserção de critérios de 

sustentabilidade nas atividades da Justiça Eleitoral e do Poder Judiciário. V - práticas 

de racionalização: ações que tenham como objetivo a melhoria da qualidade do 

gasto público e o aperfeiçoamento contínuo na gestão dos processos de trabalho 

Assertiva IV – Correta - Resolução 201 (PLS-PJ) e Resolução 23.474 (PLS-JE) - Art. 3º. 

X - gestão documental: conjunto de procedimentos e operações técnicas para 

produção, tramitação, uso e avaliação de documentos, com vistas à sua guarda 

permanente ou eliminação, mediante o uso razoável de critérios de 

responsabilidade ambiental. 

Assertiva V – Incorreta - Resolução 201 (PLS-PJ) e Resolução 23.474 (PLS-JE) - Art. 

3º. III - critérios de sustentabilidade: métodos utilizados para avaliação e 

comparação de bens, materiais ou serviços em função do seu impacto ambiental, 

social e econômico. XIII - ponto de equilíbrio: quantidade ideal de recursos 

materiais necessários para execução das atividades desempenhadas por uma 

unidade de trabalho, sem prejuízo de sua eficiência. 

 

Questão 8 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) No tocante da resolução 23.474 O CNJ 

deverá publicar anualmente, 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: 

                              Certo                                   Errado     

 

Gabarito – “Errado” 

 Comentário da alternativa: RESOLUÇÃO Nº 201 de 03/03/2015. Plano 

de Logística Sustentável do Poder Judiciário (PLS-PJ)- Art. 9º- O CNJ deverá 
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publicar anualmente, 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.  

RESOLUÇÃO Nº 23.474, DE 19 DE ABRIL DE 2016. Plano de Logística Sustentável da 

Justiça Eleitoral (PLS-JE) -  Art. 9º O Tribunal Superior Eleitoral deverá publicar, 

anualmente, por intermédio da Assessoria de Gestão Socioambiental, o Balanço 

Socioambiental da Justiça Eleitoral fomentado por informações consolidadas nos 

relatórios de acompanhamento do PLS-JE de todos os Tribunais Eleitorais. 

 

 

Questão 9- (Banca Bruno Oliveira - 2017) No que se refere à Resolução 23.474 Plano 

de Logística Sustentável da Justiça Eleitoral (PLS-JE) julgue: 

As unidades ou núcleos socioambientais deverão ter caráter permanente para o 

planejamento, implementação, monitoramento de metas anuais e avaliação de 

indicadores de desempenho para o cumprimento desta Resolução, devendo ser 

criadas no prazo máximo de: 

a) 30 (trinta) dias, a partir de sua publicação. 

b) 40 (quarenta) dias, a partir de sua publicação. 

c) 50 (cinquenta) dias, a partir de sua publicação. 

d) 60 (sessenta) dias, a partir de sua publicação. 

e) 120 (cento e vinte) dias, a partir de sua publicação. 

 

 

Gabarito – Letra “D” 

 Comentário da alternativa: RESOLUÇÃO Nº 23.474, DE 19 DE ABRIL DE 

2016 (Plano de Logística Sustentável da Justiça Eleitoral) - Art. 4º As unidades ou 
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núcleos socioambientais deverão ter caráter permanente para o planejamento, 

implementação, monitoramento de metas anuais e avaliação de indicadores de 

desempenho para o cumprimento desta Resolução, devendo ser criadas no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, a partir de sua publicação. 

 

Questão 10 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Acerca do disposto na resolução 201 

Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário (PLS-PJ). Considere. 

São instrumentos vinculados ao planejamento estratégico do Poder Judiciário, com 

objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de execução, 

mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados, que permite estabelecer 

e acompanhar práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade que 

objetivem uma melhor eficiência do gasto público e da gestão dos processos de 

trabalho, considerando a visão sistêmica dos referidos órgãos. 

 

                              Certo                                   Errado     

 

Gabarito – “Certo” 

 Comentário da alternativa: RESOLUÇÃO Nº 201.  Art. 10. O PLS-PJ 

(Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário) é instrumento vinculado ao 

planejamento estratégico do Poder Judiciário, com objetivos e responsabilidades 

definidas, ações, metas, prazos de execução, mecanismos de monitoramento e 

avaliação de resultados, que permite estabelecer e acompanhar práticas de 

sustentabilidade, racionalização e qualidade que objetivem uma melhor eficiência 

do gasto público e da gestão dos processos de trabalho, considerando a visão 

sistêmica do órgão. 
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Questão 11 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Segundo o que estabelece as Resoluções 

201 (PLS-PJ) e a 23.474 (PLS-JE), as unidades ou núcleos socioambientais deverão 

fomentar ações que estimulem, exceto: 

 

a) O aperfeiçoamento contínuo da qualidade do gasto público. 

b) O uso de recursos naturais e bens públicos, de forma a garantir a grande 

necessidade atual sem degradação do meio. 

c) A gestão sustentável de documentos, em conjunto com a unidade 

responsável. 

d) A qualidade de vida no ambiente de trabalho, em conjunto com a unidade 

responsável. 

e) A redução do impacto negativo das atividades do órgão no meio ambiente 

com a adequada gestão dos resíduos gerados. 

 

 

Gabarito – Letra “B” 

 Comentários das alternativas: Letra A – Correta - (Art. 6º das resoluções 

201 e 23.474). As unidades ou núcleos socioambientais deverão fomentar ações que 

estimulem: I - o aperfeiçoamento contínuo da qualidade do gasto público. 

 Letra B – Incorreta – O item referido nesta assertiva, não consta na lista de busca 

de estímulos do Art. 6º. Das resoluções 201 e 23.474 

Letra C – Correta – (Art. 6º das resoluções 201 e 23.474).  V - a gestão sustentável 

de documentos, em conjunto com a unidade responsável. 

Letra D – Correta - (Art. 6º das resoluções 201 e 23.474).  VII - a qualidade de vida 

no ambiente de trabalho, em conjunto com a unidade responsável. 

Letra E – Correta - (Art. 6º das resoluções 201 e 23.474).  III - a redução do impacto 

negativo das atividades do órgão no meio ambiente com a adequada gestão dos 

resíduos gerados. 
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Questão 12- (Banca Bruno Oliveira – 2017) No que diz a respeito à Resolução 201 os 

órgãos e conselhos do Poder Judiciário deverão constituir comissão gestora do PLS-

PJ composta por no mínimo 3 (cinco) servidores, que serão designados pela 

administração no prazo de 60 dias a partir da constituição das unidades ou núcleos 

socioambientais.  

 

                              Certo                                   Errado     

 

Gabarito – “Errado” 

 Comentário da alternativa: Resolução 201. (PLS-PJ)- Art. 12. Os órgãos 

e conselhos do Poder Judiciário deverão constituir comissão gestora do PLS-PJ 

composta por no mínimo 5 (cinco) servidores, que serão designados pela alta 

administração no prazo de 30 dias a partir da constituição das unidades ou núcleos 

socioambientais. 

 

Questão 13 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Indique de acordo com as Resoluções  

23.474 (Plano de Logística Sustentável da Justiça Eleitoral) e 201 (Plano de Logística 

Sustentável do Poder Judiciário) os itens a considerar, no estudo e levantamento de 

alternativas à aquisição de produtos e serviços solicitados, que as unidades ou 

núcleos socioambientais em interatividade direta ou indiretamente com 

contratações, deverão verificar para fomentar a inclusão de práticas de 

sustentabilidade.  

 

I. A legislação vigente e as normas técnicas, elaboradas pela ABNT, para 

aferição e garantia da aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, 

utilidade, resistência e segurança dos materiais utilizados. 
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II. Normas da ANVISA quanto à especificação e classificação, quando for o 

caso. 

III. Resoluções do INMETRO, no que couber. 

IV. Existência no mercado de alternativas sustentáveis considerando o ciclo de 

vida do produto. 

V. Verificação da real necessidade de aquisição do produto e/ou serviço. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

a) Somente a III está incorreta. 

b) Somente a II está incorreta. 

c) Somente a I está incorreta. 

d) Todas estão corretas. 

e) Somente a IV e V estão incorretas. 

 

 

Gabarito – Letra “A” 

 Comentários das alternativas: Assertiva I – Correta -  (Art. 6º. § 4º. das 

resoluções 201 e 23.474) I - estudo e levantamento das alternativas à aquisição de 

produtos e serviços solicitados, considerando: c) a legislação vigente e as normas 

técnicas, elaboradas pela ABNT, para aferição e garantia da aplicação dos requisitos 

mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança dos materiais utilizados. 

Assertiva II – Correta – (Art. 6º. § 4º. das resoluções 201 e 23.474) I - estudo e 

levantamento das alternativas à aquisição de produtos e serviços solicitados, 

considerando: e) normas da ANVISA quanto à especificação e classificação, quando 

for o caso. 

Assertiva III – Incorreta – (Art. 6º. § 4º. das resoluções 201 e 23.474) I - estudo e 

levantamento das alternativas à aquisição de produtos e serviços solicitados, 

considerando: f) as Resoluções do (CONAMA), Conselho Nacional do meio 

Ambiente, no que couber. 
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Assertiva IV – Correta – (Art. 6º. § 4º. das resoluções 201 e 23.474) I - estudo e 

levantamento das alternativas à aquisição de produtos e serviços solicitados, 

considerando: b) existência no mercado de alternativas sustentáveis considerando o 

ciclo de vida do produto. 

Assertiva V – Correta – (Art. 6º. § 4º. das resoluções 201 e 23.474 ) I - estudo e 

levantamento das alternativas à aquisição de produtos e serviços solicitados, 

considerando: a) verificação da real necessidade de aquisição do produto e/ou 

serviço. 

 

Questão 14 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) As unidades ou núcleos socioambientais 

deverão, preferencialmente, ser subordinados à alta administração dos órgãos do 

Poder Judiciário (Resolução 201) e dos Tribunais Eleitorais (Resolução 23.474), 

respectivamente de acordo com suas resoluções, tendo em vista as suas atribuições 

estratégicas e as mudanças de paradigma que suas ações compreendem. 

 

                           Certo                                   Errado     

 

Gabarito – “Certo” 

 Comentário da alternativa: RESOLUÇÃO Nº 201. Poder Judiciário - Art. 

7º As unidades ou núcleos socioambientais deverão, preferencialmente, ser 

subordinados à alta administração dos órgãos tendo em vista as suas atribuições 

estratégicas e as mudanças de paradigma que suas ações compreendem. 

RESOLUÇÃO Nº 23.474. Tribunais Eleitorais - Art. 7º As unidades ou núcleos 

socioambientais deverão, preferencialmente, ser subordinados à alta administração 

dos Tribunais Eleitorais tendo em vista as suas atribuições estratégicas e as mudanças 

de paradigma que suas ações compreendem. 
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Questão 15 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) De acordo com descrito na (Resolução 

201) PLS-PJ, as unidades ou núcleos socioambientais deverão ter caráter permanente 

para o planejamento, implementação, monitoramento de metas anuais e avaliação 

de indicadores de desempenho, para o cumprimento desta Resolução. 

Sabendo disso, indique o prazo de sua criação. 

a) 30 (trinta) dias, a partir de sua publicação. 

b) 40 (quarenta) dias, a partir de sua publicação. 

c) 50 (cinquenta) dias, a partir de sua publicação. 

d) 60 (sessenta) dias, a partir de sua publicação. 

e) 120 (cento e vinte) dias, a partir de sua publicação. 

 

 

Gabarito – Letra “E” 

 Comentário da alternativa: RESOLUÇÃO Nº 201 de 03/03/2015. (Plano 

de Logística Sustentável do Poder Judiciário) - Art. 4º As unidades ou núcleos 

socioambientais deverão ter caráter permanente para o planejamento, 

implementação, monitoramento de metas anuais e avaliação de indicadores de 

desempenho para o cumprimento desta Resolução, devendo ser criadas no prazo 

máximo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da publicação da presente.   

 

Questão 16 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) A Resolução 201 institui indicadores 

mínimos, de materiais de uso e consumo, para avaliação do desempenho ambiental 

e econômico do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário, se baseando em 

dados que constam a um anexo, e que devem ser aplicados nos órgãos e conselhos 

do Poder Judiciário. 

          Certo                                   Errado     
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Gabarito – “Certo” 

 Comentário da alternativa: RESOLUÇÃO Nº 201 de 03/03/2015. (Plano 

de Logística Sustentável do Poder Judiciário) - Art. 11. Ficam instituídos os indicadores 

mínimos para avaliação do desempenho ambiental e econômico do Plano de 

Logística Sustentável do Poder Judiciário (PLS-PJ), conforme Anexo I, que devem ser 

aplicados nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário. 

 

Questão 17 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Relativo ao descrito na Resolução 23.474, 

os Tribunais Eleitorais deverão constituir comissão gestora do (PLS-JE) Plano de 

Logística Sustentável da Justiça Eleitoral, que serão designados pela alta 

administração. Sabendo disso indique respectivamente a quantidade de servidores 

que a compõe e o prazo para sua constituição: 

a) 3 ( três ) servidores; sendo prazo de 60 dias. 

b) 5 ( cinco ) servidores; sendo prazo de 30 dias. 

c) 3 ( três ) servidores; sendo prazo de 60 dias. 

d) 5 ( cinco ) servidores; sendo prazo de 30 dias. 

e) 3 ( três ) servidores; sendo prazo de 30 dias. 

 

 

Gabarito – Letra “D” 
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 Comentário da alternativa: Letra D – Correta – (Art. 12. Resolução 

23.474 - Plano de Logística Sustentável da Justiça Eleitoral) - Os Tribunais Eleitorais 

deverão constituir comissão gestora do PLS-JE composta por no mínimo 5 (cinco) 

servidores, que serão designados pela alta administração no prazo de 30 (trinta) dias 

a partir da constituição das unidades ou núcleos socioambientais. 

 

 

Questão 18 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Tendo em vista o que regulamenta a 

Resolução 201 (PLS-PJ), julgue: 

 

O PLS-PJ será aprovado pela alta administração do órgão, mas não poderá ser 

subdividido, a critério de cada órgão, em razão da complexidade de sua estrutura. 

Apesar disso, os PLS-PJ dos órgãos seccionais da Justiça Federal não, 

necessariamente deverão estar em conformidade com o PLS-PJ do órgão a que é 

subordinado. 

 

                                         Certo                                   Errado     

 

 

Gabarito – “Errado” 

 Comentário da alternativa: (Art. 13 - Resolução 23.474 - Plano de 

Logística Sustentável da Justiça Eleitoral) - O PLS-PJ será aprovado pela alta 

administração do órgão. § 1º O PLS-PJ poderá ser subdividido, a critério de cada 
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órgão, em razão da complexidade de sua estrutura. § 2º Os PLS-PJ dos órgãos 

seccionais da Justiça Federal deverão estar em conformidade com o PLS-PJ do órgão 

a que é subordinado. 

 

Questão 19 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Concernente a Resolução 201 (PLS-PJ) 

indique a assertiva que NÃO está de acordo com suas disposições, acerca do que o 

Plano de Logística Sustentável deve conter: 

 

a) Relatório consolidado do inventário de bens e materiais do órgão, com a 

identificação dos itens nos quais foram inseridos critérios de sustentabilidade 

quando de sua aquisição. 

b) Elaboração e atualização do inventário de bens e materiais, adquiridos pelo 

órgão no período de dois anos, feitas em conformidade com a normatização 

interna de cada órgão do Poder Judiciário. 

c) Práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo consciente de 

materiais e serviços. 

d) Ações de divulgação, sensibilização e capacitação. 

e) Responsabilidades, metodologia de implementação, avaliação do plano e 

monitoramento dos dados. 

 

 

  Gabarito – Letra “B” 

 Comentários das alternativas: (Todas de acordo com a Resolução 201 

) Letra A – Correta - Art. 14. O PLS-PJ deverá conter, no mínimo: I – relatório 

consolidado do inventário de bens e materiais do órgão, com a identificação dos 

itens nos quais foram inseridos critérios de sustentabilidade quando de sua 

aquisição. 
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Letra B – Incorreta - Art. 15. A elaboração e atualização do inventário de bens e 

materiais, adquiridos pelo órgão no período de um ano, deverão ser feitas em 

conformidade com a normatização interna de cada órgão do Poder Judiciário 

conforme definição no art. 3º, XII. 

Letra C – Correta - Art. 14. O PLS-PJ deverá conter, no mínimo: II – práticas de 

sustentabilidade, racionalização e consumo consciente de materiais e serviços. 

Letra D – Correta - Art. 14. O PLS-PJ deverá conter, no mínimo: IV – ações de 

divulgação, sensibilização e capacitação. 

Letra E – Correta - Art. 14. O PLS-PJ deverá conter, no mínimo: III – responsabilidades, 

metodologia de implementação, avaliação do plano e monitoramento dos dados. 

 

Questão 20 - (Banca Bruno Oliveira – 2017) Tendo em consideração a Resolução 201 

(PLS-PJ), é possível afirmar que a sua comissão gestora será composta, 

obrigatoriamente, e pelo menos, por um servidor da unidade ou núcleo 

socioambiental, outro da unidade de planejamento estratégico e por fim, um da área 

de compras ou aquisições do órgão ou conselho do Poder Judiciário, essa comissão, 

terá quatro cinco atribuições: Elaborar, monitorar, avaliar e revisar o PLS-PJ do seu 

órgão. 

 

                                Certo                                   Errado 

 

Gabarito – “Certo” 

 Comentário da alternativa: Art. 12. § 1º A comissão gestora do PLS-PJ 

será composta, obrigatoriamente, por um servidor da unidade ou núcleo 

socioambiental, da unidade de planejamento estratégico e da área de compras ou 
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aquisições do órgão ou conselho do Poder Judiciário. § 2º A comissão gestora do 

PLS-PJ terá a atribuição de elaborar, monitorar, avaliar e revisar o PLS-PJ do seu 

órgão. 

4. Gabarito 

 

Questão 01 A  Questão 11 B 

Questão 02 ERRADO Questão 12 ERRADO 

Questão 03 D Questão 13 A 

Questão 04 ERRADO Questão 14 CERTO 

Questão 05 A Questão 15 E 

Questão 06 CERTO Questão 16 CERTO 

Questão 07 C Questão 17 D 

Questão 08 ERRADO Questão 18 ERRADO 

Questão 09 D Questão 19 B 

Questão 10 CERTO Questão 20 CERTO 

 

5. Finalização da Aula 

Finalizamos a nossa 1ª aula de questões do Curso de Noções de Sustentabilidade e, 

conforme podem observar, foram 20 questões trabalhadas. Isso mesmo! Dessa feita, 

nosso curso será bem detalhado, para que você não caia em nenhum peguinha das 

Bancas. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou elogio, é só manter contato através 

dos dados abaixo: 

Bons estudos e, qualquer dúvida: 

Prof. Bruno Oliveira 

WhatsApp: (34) 9 9216 1829 

E-mail: contato@eleitoralcombruno.com.br 

mailto:contato@eleitoralcombruno.com.br
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Página: www.facebook.com/concursoseleitorais 
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