
CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA T. DO PROGRESSO 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2019 

04 DE AGOSTO DE 2019 
 

CARGO: 
TÉCNICO LEGISLATIVO 

 
INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 30 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 05 de agosto de 
2019, no site www.alternativeconcursos.com.br.  
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 06 e 07 de agosto de 2019. 
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Língua Portuguesa 
 

CULTURA 
 

Ele disse: “O teu sorriso é como o primeiro 
suave susto de Julieta quando, das sombras 
perfumadas do jardim sob a janela insone, Romeu 
deu voz ao sublime Bardo e a própria noite aguçou 
seus ouvidos.” 

E ela disse: “Corta essa”. 
E ele disse: “A tua modéstia é como o rubor 

que assoma à face de rústicas campônias 
acossadas num quadro de Bruegel, pai, 
enaltecendo seu rubicundo encanto e derrotando o 
próprio simular de recato que a natureza, ao 
deflagrá- lo, quis.” 

E ela disse: “Cumé que é?” 
E ele: “Eu te amo como jamais um homem 

amou, como o Amor mesmo, em seu autoamor, 
jamais se considerou capaz de amar.” 

E ela: “To sabendo...”  
“Tu és a chuva e eu sou a terra; tu és ar e 

eu sou o fogo; tu és estrume, eu sou raiz.” 
“Pô!” 
“Desculpe. Esquece este último símile. 

Minha amada, minha vida. A inspiração é tanta que 
transborda e me foge, eu estou bêbado de paixão, 
o estilo tropeça no meio-fio, as frases caem do 
bolso...” 

“Sei...” 
“Os teus olhos são dois poços de águas 

claras onde brinca a luz da manhã, minha amada. A 
tua fronte é como o muro de alabastro do templo de 
Zamaz-al-Kaad, onde os sábios iam roçar o nariz e 
pensar na Eternidade. A tua boca é uma tâmara 
partida... Não, a tua boca é como um... um... Pera 
só um pouquinho...” 

“Tô só te cuidando.” 
“A tua boca, a tua boca, a tua boca... ( Uma 

imagem, meu Deus!)” 
“Que qui tem a minha boca?” 
“A tua boca, a tua boca... Bom, vamos pular 

a boca. O teu pescoço é como o pescoço de Greta 
Garbo na famosa cena da nuca em Madame 
Walewska, com Charles Boyer, dirigido por 
Clarence Brown, iluminado por...” 

“Escuta aqui...” 
“Eu tremo ! Eu desfaleço ! Ela quer que eu a 

escute ! Como se todo o meu ser não fosse uma 
membrana que espera a sua voz para reverberar de 
amor, como se o céu não fosse a campana e o Sol 
o badalo desta sinfonia especial: uma palavra 
dela...” 

“Tá ficando tarde.” 
“Sim, envelhecemos. O Tempo, soturno 

cocheiro deste carro fúnebre que é a Vida. Como 
disse Eliot, aliás, Yeats – ou foi Lampedusa? - , o 
Tempo, esse surdo – mudo que nos leva às 
costas...” 

“Vamos logo que hoje eu não posso ficar 
toda a noite.” 

( ...)  

“Já sei!”  
“O quê ? Volta aqui, pô...” 
“Como um punhado de amoras na neve das 

estepes. A tua boca é como um punhado de 
amoras na neve das estepes!” 
  

VERÍSSIMO, Luiz Fernando. Cultura. In: As mentiras 
que os homens contam. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2000.   
 
O trecho da crônica de Veríssimo irá servir 
como base para responder as questões de 01 a 
06: 
 
01) Sobre a crônica: 
 
1. Pode-se inferir que a situação retratada no 

texto é um monólogo entre duas pessoas que 
possuem um relacionamento amoroso, ou 
ainda uma tentativa de sedução por parte do 
personagem masculino. 

2. No texto, fica implícita a ideia de que o amor 
é algo inexequível. 

3. A crônica foi escrita em terceira pessoa. 
4. O personagem masculino utiliza um 

vocabulário esmerado por acreditar que isso 
o fará conquistar a amada. 

 
a) Somente 1 e 3 estão corretas. 
b) Somente 3 e 4 estão corretas. 
c) Somente 2, 3 e 4 estão corretas. 
d) Somente 1, 3 e 4 estão corretas. 
e) Somente 2 e 3 estão corretas. 
 
02) Quanto ao perfil dos personagens, pode-se 
afirmar que a personagem feminina é: 
 
a) pragmática 
b) cética 
c) etnocêntrica 
d) indolente 
e) palerma 
 
03) Na crônica, a personagem feminina: 
 
a) critica o fato do personagem masculino utilizar 

somente uma linguagem requintada. 
b) expressa sua ingenuidade através das respostas 

que dá ao personagem masculino. 
c) é alheia em relação as tentativas de sedução 

vindouras do personagem masculino.  
d) censura a atitude ignóbil do personagem 

masculino  por tentar seduzi-la com poesia 
sentimental. 

e) considera a linguagem poética utilizada pelo 
personagem masculino algo encomiástico.  

 
04) “...que espera a sua voz para reverberar de 
amor,...” O verbo em destaque pode ser 
substituído sem acarretar prejuízo de sentido ao 
texto, por: 
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a) oscilar 
b) estremecer 
c) toldar 
d) luzir 
e) obscurecer 
 
05) “...sob a janela insone...” A figura de 
linguagem presente nesse excerto é 
denominada: 
 
a) sinestesia 
b) elipse 
c) metonímia 
d) onomatopeia 
e) prosopopeia          
 
06) “...que nos leva às costas...” O emprego do 
acento indicador de crase nos termos em 
destaque se justifica por ser uma locução. 
Todas as assertivas abaixo utilizam a crase pelo 
mesmo motivo do fragmento acima. Somente 
uma faz uso indevido. Aponte-a: 
 
a) O assalto foi à mão armada. 
b) Depois de dias, eu e meu amigo vamos voltar às 

boas. 
c) Estou à sua disposição. 
d) Marina ficou frente à frente com sua rival. 
e) O professor falou aos alunos: - Mãos à obra. 
 
07) Uma das sentenças abaixo utiliza uma 
palavra parônima fora de seu contexto. Marque-
a: 
 
a) Os sinos soaram pela cidade. 
b) Muitos cidadãos infringiram a Lei Seca na última 

eleição. 
c) A baleia saltou e emergiu nas profundezas do 

oceano. 
d) A juíza deferiu parecer favorável ao réu. 
e) A esponja absorveu toda a água da pia. 
 
08) Assinale a alternativa em que todas as 
palavras são classificadas como paroxítonas: 
 
a) pacote – abacaxi – gentil - bíceps 
b) pêssego – tatus – imagens - loja 
c) tórax – sacis – fórum - antes 
d) cabelos – cortador – comuns - biquíni 
e) selvagem – beco – íon - ímã 
 
09) Dadas as frases: 
 
1. O céu azul era tudo o que ele via. 
2. O azul do céu era tudo o que ele via. 
 
Os termos em destaque são classificados, 
respectivamente, como: 
 
a) substantivo e adjetivo 
b) advérbio e adjetivo 
c) adjetivo e advérbio 

d) adjetivo e substantivo 
e) advérbio e substantivo 
 
10) Na frase: “A Pinacoteca do Estado de São 
Paulo está comemorando mais um aniversário.” 
O vocábulo em destaque é um substantivo 
coletivo que se refere: 
 
a) a artistas 
b) a quadros de pintura 
c) a coleções de obras literárias 
d) a um grupo de pessoas 
e) a objetos de arte 
 

Matemática 
 

11) A solução da equação 
�

���
=

�

���
 , é? 

 
a) 5 
b) 14 
c) 19 
d) 8 
e) 3 
 
12) Qual é o quinto termo da P.G. (Progressão 
Geométrica) dada por (�; 
……)? 
 
a) 16 
b) 61 
c) 81 
d) 128 
e) 64 
 
13) Qual o valor de 20% de 30% em 
porcentagem? 
 
a) 6 
b) 12 
c) 24 
d) 3 
e) 5 
 
14) Um certo quadrado possui área de 529cm2, 
qual o valor do lado desse quadrado em cm? 
 
a) 9 
b) 33 
c) 16 
d) 70 
e) 23 
 
15) Qual é o máximo divisor comum (MDC) entre 
os números 36 e 20? 
 
a) 6 
b) 2 
c) 5 
d) 4 
e) 1 
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Conhecimentos Gerais 
 
16) O território brasileiro é dividido em: 
 
a) 23 Estados e o Distrito Federal. 
b) 24 Estados e o Distrito Federal. 
c) 25 Estados e o Distrito Federal. 
d) 26 Estados e o Distrito Federal. 
e) 27 Estados e o Distrito Federal. 
 
17) São Estados da Região Centro-Oeste do 
Brasil: 
 

I. Minas Gerais   
II. Goiás  

III. Mato Grosso 
IV. Pernambuco  
V. Mato Grosso do Sul 

 
a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas II, III e V estão corretas. 
d) Apenas III, IV e V estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
18) Aracaju é a Capital de qual Estado?  
 
a) Sergipe 
b) Maranhão 
c) Amazonas 
d) Piauí 
e) Alagoas 
 
19) Pelé é um ex-jogador brasileiro de futebol. 
Conhecido como "Rei Pelé", encantou o mundo 
com seus dribles e passes. Qual é o nome do 
“Rei Pelé”: 
 
a) Crizam César de Oliveira Filho 
b) Armelino Donizetti Quagliato 
c) Manuel Francisco dos Santos 
d) Eusébio da Silva Ferreira 
e) Edson Arantes do Nascimento 
 
20) A linha do Equador é uma linha imaginária 
responsável pela divisão do globo terrestre em 
dois Hemisférios: Hemisfério Sul e Hemisfério 
Norte. A distância de qualquer ponto da 
superfície terrestre em relação à linha do 
Equador recebe o nome de: 
 
a) Paralelos 
b) Meridianos 
c) Latitude 
d) Longitude 
e) Coordenadas 
 

Conteúdos Específicos 
 
21) A lei que institui as metas e prioridades da 
administração pública federal, incluindo as 
despesas de capital para o exercício financeiro 

subsequente, além de dispor sobre as 
alterações na legislação tributária e estabelecer 
a política de aplicação das agências financeiras 
oficiais de fomento é chamada de: 
 
a) Lei de Responsabilidade Fiscal. 
b) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
c) Lei do Plano Plurianual. 
d) Lei Orçamentária Anual. 
e) NDA. 
 
22) O ato que provoque aumento da despesa 
com pessoal e não atenda ao disposto na 
legislação competente é: 
 
a) Nulo, não podendo ser confirmado ou ratificado. 
b) Anulável por Decreto do Poder Executivo. 
c) Nulo, desde que provocado o Poder Judiciário 

pelo Poder Legislativo. 
d) Nulo por provocação do Poder Judiciário por 

qualquer cidadão. 
e) Anulável, de ofício, pelo Poder Judiciário. 
 
23) Havendo alguma restrição na comprovação 
da regularidade fiscal e trabalhista, as empresas 
de pequeno porte e as microempresas podem 
efetuar a regularização da documentação, o 
pagamento ou parcelamento do débito e para 
emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa, no 
prazo de: 
 
a) 02 (dois) dias úteis prorrogáveis por igual 

período, a critério da administração pública, 
iniciando-se na abertura do envelope contendo 
os documentos da proponente vencedora. 

b) 03 (três) dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, iniciando-se no momento que a 
proponente for declarada vencedora. 

c) 07 (sete) dias úteis prorrogáveis por igual 
período a critério da administração pública, 
iniciando-se na abertura do envelope contendo 
os documentos da proponente vencedora. 

d) 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, a critério da administração pública, 
iniciando-se no momento que a proponente for 
declarada vencedora. 

e) 05 (cinco) dias úteis prorrogáveis por igual 
período a critério da administração pública, 
iniciando-se no momento que a proponente for 
declarada vencedora. 

 
24) Quando da realização de procedimentos 
licitatórios, as microempresas e as empresas de 
pequeno porte possuem benefícios e incentivos 
da administração pública para sua promoção e 
desenvolvimento. Para tanto, analise os itens 
que seguem: 
 
I) A administração pública poderá realizar 

processos licitatórios exclusivamente com 
empresas de pequeno porte e 
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microempresas, nas contratações cujo valor 
seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).  

II) A administração pública poderá, em relação 
aos processos licitatórios destinados à 
aquisição de obras e serviços, exigir dos 
licitantes a subcontratação de 
microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 

III) A administração pública deverá estabelecer, 
em certames para aquisição de bens de 
natureza divisível, cota de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do objeto para a 
contratação de microempresas e empresas 
de pequeno porte. 

IV) Os benefícios em procedimentos licitatórios 
não serão aplicáveis às microempresas e 
empresas de pequeno porte quando não for 
vantajoso para a administração pública ou 
representar prejuízo ao conjunto ou 
complexo do objeto a ser contratado. 

 
Considerando as afirmações transcritas acima, 
assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente as assertivas I e II estão incorretas. 
b) As assertivas II e III estão corretas. 
c) A assertiva III está correta e a IV incorreta. 
d) A assertiva IV está incorreta e as demais 

corretas. 
e) Somente as assertivas III e IV estão corretas. 
 
25) Acerca da modalidade de licitação 
denominada pregão, instituída pela Lei n.º 
10.520/2002, é incorreto afirmar que: 
 
a) O prazo de validade das propostas é de 60 

(sessenta) dias, se o edital do pregão não 
estipular outro prazo. 

b) A obrigatoriedade de aquisição do edital do 
pregão pelos licitantes, como condição para 
participação no certame, caracteriza-se como 
exigência vedada pela Lei que instituiu o pregão 
como modalidade de licitação. 

c) O prazo para os licitantes apresentarem as 
propostas, contando-se a partir da publicação do 
aviso, será de, no mínimo, 08 (oito) dias úteis. 

d) No curso da sessão do pregão, somente os 
licitantes cuja proposta for de até 10% superior à 
menor oferta, poderão oferecer novos lances 
verbais e sucessivos, até a proclamação do 
vencedor.  

e) Apesar de ter lei própria de instituição, o pregão 
não é obrigatório para aquisição de bens 
comuns, quais sejam, aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado. 

 
26) Em se tratando da organização e do 
regimento interno da Câmara de Vereadores é 
incorreto afirmar que: 

a) A Mesa Diretora da Câmara será composta pelo 
Presidente, Vice-presidente, 1º e 2º Secretários, 
com mandato de 01 (um) ano, podendo ser 
prorrogado pelo mesmo período, cuja eleição 
será feita por maioria simples, em votação 
aberta, assegurando-se voto dos candidatos aos 
cargos na Mesa, tendo o Presidente o poder de 
voto decisivo em caso de empate de duas ou 
mais chapas.  

b) Para as eleições aos cargos da Mesa Diretora 
da Câmara, poderão concorrer quaisquer 
Vereadores titulares, ainda que tenha participado 
da Mesa da Legislatura anterior, sendo proibida 
a reeleição para o mesmo cargo na eleição 
imediatamente subsequente da mesma 
Legislatura. 

c) Na hipótese de vacância dos cargos de 
Presidente e de 1º Secretário, o Vice-presidente 
e o 2º Secretário assumem as referidas vagas, 
respectivamente, de forma automática. 
Entretanto, em caso de vacância das vagas de 
Vice-presidente e 2º Secretário, eleições 
suplementares serão realizadas para 
preenchimento das referidas vagas, cujos 
substitutos irão completar o mandato dos 
titulares. 

d) Caso haja comprovação de efetiva desídia do 
membro da Mesa da Câmara e respeitando-se o 
direito a ampla defesa, este poderá ser 
destituído, através de deliberação do Plenário da 
Casa, por voto da maioria absoluta dos 
Vereadores, acolhendo-se representação de 
qualquer vereador. 

e) Na ausência ou impedimento do Presidente e do 
Vice-Presidente da Mesa Diretora, compete ao 
1º e 2º Secretários, sucessivamente a direção 
dos trabalhos. Em caso ausência dos 
secretários, o Presidente convidará qualquer dos 
demais vereadores, com exceção das 
lideranças, para assumir os referidos cargos 
durante a sessão vigente. 

 
27) As Comissões são órgãos técnicos da 
Câmara, compostos de 3 (três) vereadores cada, 
com a finalidade de examinar matéria em 
tramitação na Câmara e emitir parecer sobre a 
mesma ou de proceder a estudo sobre assuntos 
de natureza essencial ou, ainda, de investigar 
fatos determinados de interesse da 
Administração. Acerca das Comissões é correto 
afirmar que: 
 
a) As comissões dividem-se em comissões 

permanentes e temporárias, sendo as primeiras 
responsáveis por apreciar os assuntos, as 
proposições e os projetos submetidos ao seu 
exame e sobre eles deliberar, enquanto as 
temporárias, quando formadas, devem conter 
sua finalidade devidamente fundamentada, além 
de número de membros e, inclusive seu prazo 
de funcionamento.  
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b) As comissões de inquérito, de finanças e 
orçamento, de educação, cultura, desportos e 
assistência social, inclusive de economia, 
agricultura, urbanismo, meio ambiente e indústria 
e comércio são exemplos de comissões 
permanentes da Câmara. 

c) O prazo para as comissões se pronunciarem, via 
de regra, é de 10 (dez) dias, podendo ser 
triplicado em caso de projeto de codificação e 
reduzido à metade em caso de matéria de 
urgência ou em caso de emendas e 
subemendas apresentadas à Mesa da Câmara. 

d) Quando a proposição for distribuída para mais 
de uma Comissão Legislativa Permanente, cada 
uma delas emitirá o respectivo parecer 
separadamente, a começar pela Comissão de 
Finanças e Orçamento, devendo manifestar–se 
por último a Comissão de Justiça e Redação. 

e) A Comissão de Justiça e Redação deve se 
manifestar sobre todos os assuntos na seara 
constitucional e legal, e, quando já aprovados 
pelas demais comissões, analisar sob o aspecto 
lógico e gramatical, adequando-se o texto das 
proposições ao vernáculo oficial nacional. 

 
28) Acerca das proposições previstas no 
Regimento Interno da Câmara de Vereadores de 
Santa Terezinha do Progresso/SC, é incorreto 
afirmar que: 
 
a) Salvo recurso de 1/3 (um terço) dos membros da 

Câmara Municipal no sentido de sua tramitação, 
quando os projetos receberem pareceres 
contrários, quanto ao mérito, de todas as 
Comissões Legislativas Permanentes, serão 
tidos como rejeitados e arquivados 
definitivamente. 

b) São exemplos de proposições as emendas à Lei 
Orgânica Municipal, os projetos de leis 
complementares, projetos de resoluções, 
pareceres, recursos e representações. 

c) A decisão da Mesa Diretora que deixará de 
aceitar proposições será desafiada por meio de 
recurso ao Plenário, devendo ser apresentada 
por 1/3 (um terço) dos vereadores e 
encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, 
cujo parecer será incluso na Ordem do Dia e 
reapreciado pela Mesa Diretora.  

d) No início de cada Legislatura, as proposições 
apresentadas no ano anterior, oriundas do Poder 
Executivo e que estejam pendentes de 
apreciação pelo Plenário, serão indicadas pela 
Mesa Diretora ao Prefeito para sua 
reapresentação. 

e) A proposta de emenda à lei orgânica será lida no 
Grande Expediente e distribuída cópia aos 
vereadores, sendo que 48 (quarenta e oito) 
horas após a leitura da proposta o Presidente da 
Casa poderá designar comissão de no mínimo 
03 (três) membros ou designar a Comissão de 
Justiça e Redação para emitir parecer sobre a 
matéria, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

29) De acordo com a doutrina do renomado 
autor Hely Lopes Meirelles, o Poder da 
Administração Pública “que o Direito Positivo – 
a lei – confere à Administração Pública para a 
prática de ato de sua competência, 
determinando os elementos e requisitos 
necessários à sua formalização” é chamado de: 
 
a) Poder de Legalidade. 
b) Poder de Polícia Administrativa. 
c) Poder Discricionário. 
d) Poder Vinculado. 
e) Poder Normativo. 
 
30) Conforme determina a Constituição Federal, 
a organização político-administrativa da 
República Federativa do Brasil abrange a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
tendo como Brasília a Capital Federal. Nesta 
seara, assinale a alternativa incorreta acerca da 
organização político-administrativa dos 
municípios: 
 
a) As desapropriações, trânsito e transporte, águas, 

energia, informática, telecomunicações e 
radiodifusão estão entre as matérias que o 
município não possui competência para legislar. 

b) O total de despesa do Poder Legislativo 
Municipal, incluídos os subsídios de vereadores 
e excluídos gastos com inativos, não poderá 
ultrapassar o limite de 7% do orçamento 
municipal para cidades com até 100.000 (cem 
mil) habitantes. 

c) O controle externo de fiscalização do Poder 
Executivo Municipal é realizado pelo Poder 
Legislativo Municipal, com auxílio dos Tribunais 
de Contas dos Estados ou do Município ou dos 
Conselhos ou Tribunais de Contas dos 
Municípios, se existente. 

d) A Câmara Municipal não poderá gastar mais de 
setenta por cento de sua receita, incluindo-se o 
gasto com subsídios dos vereadores, com folha 
de pagamento, sob pena de constituir crime de 
responsabilidade do Presidente da Câmara 
Municipal. 

e) É competência dos municípios legislar sobre a 
proteção e integração social das pessoas 
portadoras de deficiência, além de preservar as 
florestas, a fauna e a flora. 

 


