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01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com
etiqueta.
02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas,
calculadoras e etc. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e
o devido recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.
03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.
04 - A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e
à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair
da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal
deverá ser comunicado.
06 - O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente.
07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma
única resposta correta.
08 - Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de
Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, observando o nome do cargo na parte superior da
próxima página, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido,
estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer
imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
09 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas.
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10 - O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início
de sua realização, contudo não poderá levar consigo o caderno de provas, somente sendo permitida essa
conduta apenas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
11 - Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair
do local de aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue,
deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala
e pelo coordenador da unidade.
RESULTADOS E RECURSOS
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site
www.consulplan.net, às 16h00min do dia 11 de outubro de 2010.
- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Concurso Público
nº. 001/2010, sendo observados os seguintes aspectos:
a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas
disporá de 02 (dois) dias úteis, iniciando-se às 00h00min do dia 13 de outubro de 2010, encerrando-se às
23h59min do dia 14 de outubro de 2010, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao
Concurso Público no site www.consulplan.net.
b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via internet, através do Sistema Eletrônico de
Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua
inscrição, apenas no prazo recursal, à Consulplan, conforme disposições contidas no site
www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso Público.
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CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO
TEXTO I:
Campanha ataca os abusos do “juridiquês”
“Encaminhe o acusado ao ergástulo público.” Com essa frase o juiz Ricardo Roesler determinou a prisão de um
assaltante de Barra Velha, comarca de Santa Catarina. Dois dias depois, a ordem não tinha sido cumprida. Ninguém havia
compreendido onde era o tal do “ergástulo”, palavra usada como sinônimo de cadeia.
Quando Roesler descobriu que nem seus subordinados entendiam o que ele falava, decidiu substituir os termos
pomposos e os em latim por palavras mais simples. Isso foi há 17 anos. Hoje, presidente da Associação dos Magistrados
Catarinenses, ele é um dos defensores da linguagem coloquial nos tribunais.
Preocupada com o excesso de “juridiquês”, a Ajuris (Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul) organizou um
guia destinado a leigos para tentar desmitificar o jargão da Justiça. O presidente da entidade, Carlos Rafael dos Santos
Júnior, tem estimulado os magistrados a participarem de debates em escolas com pais e alunos.
A ideia, encampada pela AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros), é uma gota num oceano de discursos
herméticos que tomam conta dos tribunais, onde o simples talão de cheque vira “cártula chéquica”, o viúvo, “cônjuge
supérstite”, e a denúncia (peça formal), “exordial acusatório”.
(Folha de S. Paulo, 23 jan. 2005 / com adaptações)
01) A respeito da estruturação e desenvolvimento do 1º§ do texto, é possível afirmar que:
A) A reprodução da fala do juiz, na introdução do 1º§, cria um efeito de verdade, dando a característica da
preservação de sua integridade e autenticidade.
B) Ao reproduzir a fala do juiz, o texto deu a ela uma versão prejudicial ao seu autor, não considerando o contexto
em que tal frase estivesse inserida.
C) Há impropriedade na utilização, para iniciar um texto de caráter informativo, da transcrição da fala do juiz.
D) Através de um exemplo verídico, é apresentada uma definição sobre o processo da comunicação e seu caráter
social.
E) É estabelecida uma relação de dependência entre a importância da comunicação e o uso de um vocabulário
variado e elitizado.
02) De acordo com os aspectos tipológicos predominantes no texto, prevalecem as seguintes características:
A) Injuntivas.
B) Argumentativas.
C) Narrativas.
D) Expositivas.
E) Descritivas.
03) A mudança de atitude do juiz Ricardo Roesler demonstrada no 2º§ pode ser entendida como um(a):
A) Motivação para os acontecimentos anteriormente expostos no texto.
B) Reação aos acontecimentos anteriormente expostos no texto.
C) Procedimento isolado e corriqueiro relacionado à sua prática.
D) Justificativa para os fatos declarados anteriormente.
E) Fato incapaz de impedir a continuidade de acontecimentos semelhantes aos anteriormente citados.
04) Com base nos usos expressivos da língua, o trecho “Preocupada com o excesso de ‘juridiquês’, a Ajuris
(Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul) organizou um guia...” demonstra uma variedade de figura de
linguagem que pode ser verificada em:
A) O Brasil vai às urnas para escolher seu novo presidente.
B) No interrogatório, o judas apontou os companheiros da revolução.
C) “Na parede da memória / Essa lembrança é o quadro que dói mais.” (Belchior)
D) “Casas entre bananeiras / mulheres entre laranjeiras / pomar amor cantar.” [Andrade, 1917: 17]
E) “Teus olhos são negros, negros, / Como as noites sem luar.”
05) O sentido que o termo “encampada” possui, no texto, permite que seja feita a sua substituição, sem que haja
prejuízo do significado adquirido por:
A) Rescindida.
B) Aprimorada.
C) Perpetuada.
D) Adotada.
E) Justificada.
TEXTO II:
A reconstrução da realidade
As diversas formas de manipulação da linguagem parecem indicar que existem duas realidades bastante diferentes: a
realidade objetiva e a realidade reconstruída pelo discurso da comunicação.
A comunicação supostamente mais objetiva, como a notícia jornalística, não é mais que a “reconstrução” da realidade
pelo repórter. Os eventos, com efeito, são percebidos pelo repórter que, além de selecionar apenas os aspectos que lhe
parecem relevantes, deixando de fora outros, ainda projeta seus próprios significados conotativos sobre o evento. Ao
escrever, a estrutura do discurso – isto é, a sequência dos fatos reportados – introduz sua própria paralinguagem. E a
posição da matéria no jornal – primeira página, última página, ângulo superior direito, ângulo inferior esquerdo, etc. –
agrega seu quinhão de valorização do evento. O resultado é um produto parcialmente denotativo e parcialmente
conotativo, mas reconstruído.
Na informação sobre o ataque da Inglaterra aos argentinos que defendiam as ilhas Geórgia do Sul, a versão inglesa
era que os argentinos “se renderam”, enquanto a versão argentina dizia que se “haviam retirado taticamente” para
continuar a resistência.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
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Os meios que manejam signos visuais e auditivos, tais como o cinema e a televisão, possuem ainda maior margem de
reconstrução da realidade do que os meios escritos. Eles podem chegar a criar uma “atmosfera” (romântica, de terror, de
comicidade) que predispõe o público a perceber a realidade da maneira desejada pelo diretor.
(Juan E. Díaz Bordenave. O que é comunicação. Ed. Brasiliense / fragmento)

06) Quanto às relações sintáticas estabelecidas no 1º período do texto, assinale a afirmativa correta:
A) O sujeito sintático de “parecem indicar” é composto por um substantivo e uma locução adverbial de modo.
B) O sujeito de “existem” é chamado de sujeito oracional e trata-se da oração antecedente.
C) A citação da existência de duas realidades diferentes é feita através de uma expressão que tem os termos
coordenados entre si.
D) O período é constituído de: quatro orações, uma principal e três subordinadas.
E) “As diversas formas de manipulação da linguagem...” constitui sujeito composto, já que possui dois núcleos.
07) No trecho “Os eventos, com efeito, são percebidos pelo repórter...”, NÃO acarreta mudança de sentido e/ou
INCORREÇÃO gramatical a alteração:
A) Com efeito, os eventos são percebidos pelo repórter... D) Com efeito, os eventos, são percebidos pelo repórter...
B) Os eventos com efeito, são percebidos pelo repórter... E) Os eventos com efeito são percebidos pelo repórter...
C) Os eventos com, efeito, são percebidos pelo repórter...
08) No 2º§, no trecho “... ainda projeta seus próprios significados conotativos sobre o evento.”, a respeito do
pronome “seus” é correto afirmar que:
A) Tem como referentes os vocábulos “eventos” e “aspectos relevantes”.
B) Tem como referente o vocábulo “repórter”.
C) A sua supressão não acarreta mudança semântica nem alteração sintática ao período.
D) Neste caso, o pronome possessivo possui caráter subjetivo indicativo de afetividade.
E) Foi empregado como equivalente de “estes”.
09) Segundo o autor, a partir dos conhecimentos sobre denotação e conotação, a matéria de jornal tem como
resultado:
A) Um produto totalmente tendencioso, que ignora a realidade já que o seu objetivo é reconstruí-la.
B) Um texto cuja reconstrução privilegia o aspecto conotativo dando ao interlocutor total liberdade de interpretação
da intenção do mesmo.
C) Um produto que reconstrói a realidade, utilizando para esta composição, a realidade em si e a percepção da mesma
pelo repórter.
D) Um texto produzido que privilegia o aspecto denotativo em detrimento do aspecto conotativo.
E) Um produto cuja mensagem tem um caráter informativo e histórico e por isto mesmo apresenta a realidade sem
qualquer interferência perceptiva.
10) Indique a reescrita de parte do trecho “Eles podem chegar a criar uma ‘atmosfera’ (romântica, de terror, de
comicidade) que predispõe o público a perceber a realidade da maneira desejada pelo diretor.” que mantém o
sentido do texto e a correção gramatical:
A) Eles podem chegar à criação de uma ‘atmosfera’...
B) Eles podem chegar a criar uma ‘atmosfera’ (romântica, de terror, de comicidade) que predispõem o público...
C) ... o público a perceberem a realidade da maneira desejada pelo diretor.
D) ... o público a perceber pela realidade da maneira que o diretor deseja.
E) ... o qual predispõe o público a perceber a realidade da maneira desejada pelo diretor.
LEGISLAÇÃO BÁSICA
11) A Constituição Federal estabelece em seu artigo 29, o número de vereadores que as Câmaras Municipais
deverão ter, em razão do número de habitantes no município. Considerando que, segundo dados oficiais do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Poço Redondo possui mais de 30.000 habitantes, e o disposto no
Art. 18 da Lei Orgânica Municipal, podemos afirmar que o número de vereadores que compõem a Câmara
Municipal de Poço Redondo é:
A) 9
B) 11
C) 13
D) 15
E) 17
12) Ao Prefeito Municipal de Poço Redondo, compete privativamente a iniciativa que verse de leis sobre,
EXCETO:
A) Regime jurídico dos servidores.
B) Orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual.
C) Criação, estruturação e atribuições dos cargos da Administração Municipal.
D) Organização judiciária em âmbito municipal.
E) Criação, extinção ou transferência de cargos, empregos ou funções públicas da administração ou aumento de sua
remuneração.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
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13) Considerando as disposições da Lei Orgânica Municipal de Poço Redondo acerca das sessões legislativas da
Câmara Municipal, julgue os itens como verdadeiros ou falsos:
I. Serão realizadas cinco sessões ordinárias a cada mês.
II. As sessões somente podem ser abertas pela autoridade competente com a presença mínima de um terço dos
membros da Câmara.
III. Além das reuniões ordinárias, a Lei Orgânica prevê a realização de reuniões extraordinárias, solenes e secretas,
conforme dispuser o Regimento Interno da Câmara.
IV. As reuniões extraordinárias somente poderão ser convocadas a pedido do Prefeito Municipal ou do Presidente da
Câmara.
Assinale a alternativa correta:
A) Todos os itens são verdadeiros.
D) Um item é verdadeiro e três itens são falsos.
B) Todos os itens são falsos.
E) Um item é falso e três itens são verdadeiros.
C) Dois itens são verdadeiros e dois itens são falsos.
14) A permissão de uso, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita, a título precário, por ato
unilateral do Prefeito, através de:
A) Lei ordinária. B) Lei delegada.
C) Resolução.
D) Lei complementar.
E) Decreto.
15) São princípios básicos expressos na Lei Orgânica Municipal pelos quais o planejamento municipal deverá
orientar-se, EXCETO:
A) Democracia e transparência no acesso às informações disponíveis.
B) Eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis.
C) Complementariedade e integração de políticos, planos e programas setoriais.
D) Viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliada a partir do interesse social da solução e dos benefícios
públicos.
E) Independência técnica com relação a planos e programas em âmbito estadual e federal.
16) Considerando a política municipal de saúde, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) A saúde é direito de todos os municípios e dever do Poder Público, assegurada mediante políticas sociais e
econômicas que visem a eliminação do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
( ) O município poderá cobrar do usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde mantidos pelo Poder
Público ou contratados com terceiros.
( ) No âmbito do Sistema Único de Saúde, constitui atribuição do município, dentre outras, a execução de serviços
de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição.
( ) O Sistema Único de Saúde no âmbito do município tem como diretriz a organização de distritos sanitários com
a locação de recursos técnicos e práticos de saúde adequada à realidade epidemiológica local.
A sequência está correta em:
A) V, V, F, V
B) F, V, F, V
C) F, F, V, F
D) F, F, V, V
E) V, F, V, V
17) Consoante o que a Lei Orgânica do município de Poço Redondo preconiza acerca da política educacional, é
INCORRETO afirmar:
A) O município manterá Ensino Fundamental, obrigatório, inclusive para os que não tiverem acesso na idade própria.
B) O ensino ministrado nas escolas municipais será gratuito.
C) O município promoverá, a cada três anos, o recenseamento da população escolar e fará a chamada dos educandos.
D) Os currículos escolares serão adequados às peculiaridades do município e valorizarão sua cultura e seu patrimônio
histórico, artístico, cultural e ambiental.
E) O calendário escolar do município obedecerá ao calendário adotado pelo Estado.
18) Cabe à Câmara Municipal de Poço Redondo, com a sanção do Prefeito, legislar sobre as matérias de
competência do município, especialmente sobre:
A) Tributos municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e a remissão de dívidas.
B) Concessão de auxílios e subvenções.
C) Concessão de direito real de uso de bens municipais.
D) Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado.
E) Abertura de crédito extraordinário em caso de calamidade pública.
19) São atribuições do Presidente da Câmara Municipal de Poço Redondo, EXCETO:
A) Declarar extinto o mandato do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, nos casos previstos em lei.
B) Redigir a ata das sessões secretas e das reuniões da Mesa.
C) Fazer publicar os atos da Mesa, bem como as resoluções, os decretos legislativos e as leis por ele promulgadas.
D) Designar comissão especial nos termos regimentais, observadas as indicações partidárias.
E) Destituir membros de comissões em caso de descumprimento de atribuições que lhe forem conferidas.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO

www.consulplan.net

atendimento@consulplan.com

-4-

CCO
ON
NCCU
UR
RSSO
O PPÚ
ÚB
BLLIICCO
O –– M
MU
UN
NIICCÍÍPPIIO
OD
DEE PPO
OÇÇO
OR
REED
DO
ON
ND
DO
O//SSEE
20) Constituem competências privativas da Câmara Municipal de Poço Redondo, EXCETO:
A) Criar Comissões Especiais de Inquérito sobre fato determinado que se inclua na competência municipal.
B) Convocar os Secretários Municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza para prestar informações sobre
matéria de sua competência.
C) Convocação extraordinária da Câmara Municipal.
D) Autorizar referendum e convocar plebiscito.
E) Decidir sobre a perda de mandato de Vereador, por voto secreto e maioria, nas hipóteses previstas em lei.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Analise as afirmativas:
I. Os bovinos de corte podem receber alimentos volumosos e concentrados e, também, suplementos dietéticos.
II. Os alimentos volumosos são aqueles com teor de fibra elevado, como as forragens (na forma de pastagens, feno ou
silagem), palhadas (restos de culturas após a colheita de grãos), cana-de-açúcar etc.
III. Os alimentos concentrados têm baixo teor de fibra e podem ser de dois tipos: energéticos ou protéicos.
IV. A ureia é também considerada um suplemento protéico, mas é um produto natural, cuja única função é fornecer
amônia ou nitrogênio aos micro-organismos do rúmen, os quais, por sua vez, irão sintetizar as proteínas para o
bovino.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) III, IV
B) I, IV
C) II, IV
D) I, II, III
E) IV
22) Sobre as vantagens da Brachiaria decumbens, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) Melhor produção de sementes, de mais fácil colheita e plantio.
( ) Sem problemas de estabelecimento, formação rápida.
( ) Persistente, mesmo quando mal manejada.
( ) Pouco atacada por formigas cortadeiras.
( ) Mais tolerante à seca do que a maioria das forrageiras comuns prestando-se, por isso, a ser reservada como
feno-em-pé.
( ) Provoca fotossensibilização em animais jovens e tem alta relação caule/folha quando madura.
A sequência está correta em:
A) V, V, V, V, V, V
D) V, F, F, V, V, V
B) V, V, V, V, V, F
E) V, V, V, F, V, V
C) F, V, V, V, V, V
23) Um dos principais pontos no projeto para a instalação de um aviário é a correta locação da edificação na área.
Para isso, deve-se construir o aviário de modo a:
A) Maximizar as condições de ventilação natural, maximizar a incidência de radiação solar, facilitar o fluxo de
pessoas e de insumos.
B) Minimizar as condições de ventilação natural, maximizar a incidência de radiação solar, facilitar o fluxo de
pessoas e de insumos.
C) Maximizar as condições de ventilação natural, maximizar a incidência de radiação solar, dificultar o fluxo de
pessoas e de insumos.
D) Maximizar as condições de ventilação natural, minimizar a incidência de radiação solar, facilitar o fluxo de
pessoas e de insumos.
E) Maximizar as condições de ventilação natural, minimizar a incidência de radiação solar, dificultar o fluxo de
pessoas e de insumos.
24) Sobre o cultivo do inhame, é correto afirmar que:
A) As variedades cultivadas apresentam melhor desenvolvimento e produção em temperaturas médias diárias que
variam de 28° a 32°C e umidade relativa do ar de 70% a 80%.
B) É propagado de forma sexuada.
C) O espaçamento ideal é 1,5m entre fileiras e 1,2m entre plantas.
D) É plantado em covas profundas, acima de 25cm de profundidade.
E) O ponto de colheita é alcançado, normalmente, entre oito e nove meses após o plantio, quando as folhas
amarelecem e as hastes secam.
25) Sobre as características do sistema de irrigação localizada por mangueira plástica perfurada – “tripa”, é
correto afirmar:
A) Apresenta como principal característica a utilização de um material de polietileno de alta densidade.
B) Normalmente, não possui labirintos, o que dificulta o entupimento.
C) Trabalha a altas pressões de serviço (2 a 8 m.c.a.).
D) Apresenta diferentes tipos, mas não se difere na posição dos microfuros e faixa molhada.
E) Apresenta ao longo da tubulação grandes furos, pelos quais a água é aplicada.
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26) O mercado cada vez mais exige empresas que cumpram a legislação ambiental. Além disso, os órgãos de
financiamento e de incentivos governamentais, como o BNDES, condicionam a aprovação dos projetos à
apresentação de:
A) EIA.
D) Licença de lavra.
B) RIMA.
E) Licença de verificação.
C) Licença ambiental.
27) Sobre as cooperativas, é correto afirmar que:
A) São organizações voluntárias, abertas a todas as pessoas.
B) São organizações democráticas, controladas pelos seus diretores, que participam ativamente na formulação das
suas políticas e na tomada de decisões.
C) Os cooperados contribuem proporcionalmente para o capital da sociedade, controlando-o democraticamente.
D) É uma organização autônoma de ajuda mútua, controlada pelos seus diretores.
E) Os cooperados, eleitos como representantes dos demais membros, são responsáveis perante estes.
28) São características atribuídas a um profissional ético, EXCETO:
A) Saber ponderar o que é bom para si, para a organização e para a sociedade e se limitar a cumprir o que lhe é
indicado, sem iniciativa pessoal.
B) Ser honesto, sincero, franco e transparente.
C) Falar quando necessário e calar-se quando deve.
D) Incentivar seus colegas, pares ou subordinados a agirem eticamente, mesmo quando a conduta contrária pode
trazer retornos financeiros ou materiais mais fortes.
E) Saber dizer não com personalidade, mesmo que no curto prazo pareça que a organização pode perder clientes ou
fornecedores, porque sabe que no médio e longo prazos esses clientes ou fornecedores voltarão com mais
segurança e fidelidade.
29) De acordo com a Lei Orgânica do município de Poço Redondo, é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, EXCETO quando houver compatibilidade de horários:
I. A de dois cargos de professor.
II. A de um cargo de professor com outro, técnico ou científico.
III. A de dois cargos privativos de médico.
Atende(m) corretamente ao enunciado da questão apenas a(s) alternativa(s):
A) I, III
B) III
C) I, II
D) I, II, III
E) II
30) De acordo com a Lei Orgânica do município de Poço Redondo, analise:
I. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal.
II. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.
III. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) II
B) I, II, III
C) I, II
D) III
E) II, III
CONHECIMENTOS GERAIS
31) “No dia 17 de outubro, começa a vigorar no Brasil o Horário de Verão, uma ação governamental que tem a
finalidade de permitir um maior aproveitamento da luz natural, estimulando o uso racional da energia elétrica.”
Sobre este Horário, é correto afirmar que:
A) Sua implantação gera um atraso no relógio em uma hora, voltando ao normal apenas com o término da estação a
qual nomeia.
B) Será implantado nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil.
C) Durante o período em que ficar em vigor, o Horário de Verão iguala o fuso horário no Brasil de Norte a Sul.
D) Apesar de ser considerado um estado da região Norte, Tocantins adota o Horário de Verão por ter o Distrito
Federal em suas terras.
E) O Horário não é mais implantado na região Norte do Brasil por ter se confirmado nos primeiros anos, que esta
medida não gera economia de energia aos estados desta região.
32) A população brasileira cresceu 1% e totalizou 191,8 milhões de pessoas em 2009, segundo estimativas do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) incluídas na PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios). A pesquisa mostra que, pela primeira vez, na atual série histórica, iniciada em 2001:
A) A população mais velha apresentou diminuição.
B) O número de homens foi maior do que o de mulheres.
C) A taxa de fecundidade aumentou no país de 1,89 filho por mulher, para 1,94.
D) A população branca alcançou índice superior a 50% do total.
E) A faixa de 25 a 39 anos representa a maior, alcançando quase 50% da população total.
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33) “Seja na América Latina, na Europa ou na Ásia, a presença do Estado é marcante na prestação de serviços e na
infraestrutura. Embora a tendência a privatização de empresas controladas pelo estado seja observada em países
de economia de mercado, independentemente do seu grau de desenvolvimento, a iniciativa privada, muitas vezes
ainda não consegue chegar a alguns setores considerados estratégicos...”
(G1/www.g1.globo.com)

(Fontes: Ministério do Planejamento; Institut National de la Statistique et des Études Économiques, The Chinese Central Government’s
Official Web Portal e U.S Government Accountability Office e Federal Housing Finance Agency)

São afirmativas possíveis com base nas informações prestadas anteriormente:
I. Em três, dos quatro países citados, com diferentes modelos econômicos, o fornecimento de energia elétrica, a
manutenção do transporte ferroviário e a defesa territorial, por exemplo, são de responsabilidade do Estado.
II. As duas maiores economias do mundo – apresentadas no gráfico anterior – apresentam situações bem semelhantes
no que diz respeito à presença do estado em setores econômicos.
III. Os dois países capitalistas desenvolvidos da América do Norte e da França possuem menor participação do Estado
em setores estratégicos.
IV. Embora todos os países apresentados no gráfico sejam de regiões distintas do planeta, apresentam características
semelhantes por serem capitalistas, desenvolvidos e se encontrarem entre as cinco principais economias do planeta.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II
B) III, IV
C) I, III
D) II, IV
E) I, IV
34) Segundo o Relatório de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), divulgado nos primeiros meses do segundo semestre de 2010, a floresta amazônica já
perdeu cerca de 15% de sua cobertura original. Segundo o IBGE, a maior parte do corte da mata ocorreu
para a formação de pastos, áreas agrícolas e por conta da extração madeireira.
Desmatamento da Amazônia ao longo da história (em km2)

(Fonte: Sistema Prodes/Inpe)
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Com base no gráfico, analise as conclusões apresentadas pelo IBGE:
I. Há registro de um período de crescimento contínuo no desmatamento da Amazônia entre 1997 e 2004, quando a
taxa começou a cair e manteve tendência de queda.
II. O desmatamento na Amazônia brasileira segue tendência de queda nos últimos anos, mas ainda é “preocupante”.
III. Os picos de desmatamento na Amazônia ocorreram na década de 1990, passando apenas por tendência a queda no
século XXI.
Está(ão) de acordo com o enunciado apenas a(s) afirmativa(s):
A) I, II
B) III
C) I, III
D) I, II, III
E) N.R.A.
35) “Pedro Paulo Dias (PP) foi preso em setembro, durante a Operação Mãos Limpas, da Polícia Federal, juntamente
com outros 17 acusados de participação em uma organização criminosa que teria desviado recursos públicos do
Estado e da União.” Trata-se do governador do seguinte estado:
A) Amazonas.
B) Amapá.
C) Maranhão.
D) Pará.
E) Roraima.
CONHECIMENTOS LOCAIS
36) “Poço Redondo possui grande riqueza histórica e arquitetônica, destacando-se várias obras, como a igreja
construída na segunda metade do século XIX, mas que tem na sua fachada principal, voltada para o rio São Francisco, a data de 1947, provavelmente o ano em que foi reformada. Possui imagens de Nossa Senhora da Conceição
e de Santo Antônio em madeira e, também, de Nossa Senhora do Rosário e de São Sebastião. Um antigo
confessionário em madeira e palhinha também atrai a atenção dos visitantes.” O enunciado trata-se da igreja:
A) São Francisco.
D) Nossa Senhora do Rosário.
B) Nossa Senhora da Conceição.
E) São Sebastião.
C) Santo Antônio.
37) “Localizada no Vale do Rio Jacaré, na encosta de paredões abruptos de formação rochosa de quartzo, que oscila
entre 80 a 100 metros de altura, torna-se um espetáculo durante o período de chuvas, devido ao regime do Rio
Jacaré ser pluvial. O atrativo tem uma altura de aproximadamente 15 metros de queda d’água, e o lago formado
pela água escura tem uma profundidade de 10 metros. A largura chega a 35 metros. É propícia para banho,
porém com certo cuidado devido às pedras em volta da cachoeira.” A afirmativa trata-se do seguinte ponto
atrativo de Poço Redondo:
A) Cachoeira do Bom Jardim.
D) Cachoeira de Nossa Senhora da Conceição.
B) Cachoeira da Fumaça.
E) Quedas do São Francisco.
C) Quedas de Curralinho.
38) Antes de sua emancipação, Poço Redondo pertencia a que município de Sergipe?
A) Porto da Folha.
D) Monte Alegre de Sergipe.
B) Canindé de São Francisco.
E) Nossa Senhora Aparecida.
C) Gararu.
39) Acerca da Serra da Guia localizada próxima a divisa dos Estados de Sergipe e Bahia, analise:
I. A cobertura vegetal apresenta aspectos peculiares, destacando-se por estar numa área de preservação ecológica
natural de Mata Atlântica e Cerrado, com grande preservação de espécies nativas.
II. A trilha tem início na Fazenda Guia e, durante o percurso, pode-se observar algumas nascentes, vários mirantes
naturais e uma igrejinha.
III. A Serra é considerada um dos pontos mais altos do Estado de Sergipe.
IV. Durante muito tempo, serviu de refúgio de escravos negros, fugidos do cativeiro, sendo que, até hoje, a população
conserva os hábitos e costumes do antigo Quilombo.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II, IV
B) II, III
C) II, III, IV
D) I, II
E) I, II, III, IV
40) O monumento a Lampião (imagem abaixo), grande líder do Cangaço no Brasil, que foi morto aos 40 anos na
Grota de Angico, neste município, informa que o histórico personagem nasceu em Vila Bela, Pernambuco, que
hoje recebe o nome de:
A) Petrolina.
B) Salgueiro.
C) Paulista.
D) Garanhuns.
E) Serra Talhada.
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