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INSTRUÇÕES
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 da Folha 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 terminar a conferência do Caderno de Provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer
imperfeição, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações
posteriores neste sentido.
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 realização das provas levando o Caderno de Provas, no decurso
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá retirarse 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.
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 escolar.
RESULTADOS E RECURSOS
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site
www.consulplan.net, às 16h00min do dia subsequente ao da realização da prova escrita.
- 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 48 (quarenta e oito) horas ininterruptas, iniciando-se às 16h00min do dia 14 de junho de
2010, encerrando-se às 16h00min do dia 16 de junho de 2010, a partir da divulgação, 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 ao fornecer os 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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TEXTO I:
Nascem os homens iguais; um mesmo, e igual princípio os anima, os conserva, e também os debilita, e acaba. Somos
organizados pela mesma forma, e por isso estamos sujeitos às mesmas paixões, e às mesmas vaidades. Para todos nasce o
Sol; a Aurora a todos desperta para o trabalho; o silêncio da noite, anuncia a todos o descanso. O tempo que
insensivelmente corre, e se distribui em anos, meses e horas, para todos se compõe do mesmo número de instantes. Essa
transparente região a todos abraça; todos acham nos elementos um patrimônio comum, livre, e indefectível; todos
respiram o ar; a todos sustenta a terra; as qualidades da água, e do fogo, a todos se comunicam.
(Reflexões sobre a Vaidade dos Homens por Matias Aires)

01) O primeiro período do texto “Nascem os homens iguais; um mesmo, e igual princípio os anima, os conserva, e
também os debilita, e acaba.” cria condições para:
A) Uma comparação entre os homens que mostram ânimo, disposição e os que tornam-se facilmente debilitados.
B) Uma conclusão partindo do princípio que provoca ânimo e ao mesmo tempo debilitação no ser humano.
C) Uma atmosfera afetiva que trata da igualdade entre os homens.
D) Um contraste entre o ânimo e a debilitação, o nascer e o acabar.
E) Uma explicação para o nascimento de todos os homens.
02) Analise as afirmativas, referentes às ideias apresentadas no texto:
I. A organização da vida dos homens dá-se de forma igual, porém a sujeição às paixões e às vaidades variam de
indivíduo para indivíduo.
II. Os elementos: Sol, Aurora e Noite indicam um plano temporal cíclico, comum a todo homem.
III. O texto disserta de maneira clara sobre um tema comum, pertencente ao cotidiano de todo ser humano.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II
B) I, III
C) II, III
D) III
E) I, II, III
03) Com referência à coesão e ideias textuais, assinale a alternativa correta:
A) Em “e igual princípio os anima, os conserva”, os dois registros da partícula “os” sublinhada têm o mesmo
referente textual.
B) “Somos organizados pela mesma forma”, no trecho anterior o termo “pela” pode ser substituído sem prejuízo do
sentido original por “para a”.
C) A expressão “por isso” no segundo período do texto indica a introdução de uma causa em referência à afirmativa
anterior.
D) O emprego dos verbos na primeira pessoa do plural “Somos” e “estamos” indica que o texto se caracteriza pelo
tratamento objetivo e possui um caráter de relato impessoal.
E) “todos respiram o ar; a todos sustenta a terra”, no trecho anterior, é possível manter coesão e coerência textuais
acrescentando a partícula “a” antes do primeiro “todos”.
TEXTO II:
Dentre as muitas coisas intrigantes, poucas há tão misteriosas quanto o tempo. A ironia é que mal nos damos conta
disso. Estando desde o nascimento submetidos a uma mesma noção de tempo, aceita por todos à nossa volta, tendemos a
achar que ela é a única que corresponde à realidade. Causa um grande choque saber que outras culturas têm formas
diferentes de perceber o tempo e de representar o curso da história. Ainda assim, acreditamos que elas estão erradas e
nós, certos. Ledo engano.
(SEVCENKO, Nicolau. Istoé, Edição especial: Vida digital, 1999. / com adaptações)
04) Assinale a alternativa em que a reescrita do período em destaque mantém-se coerente sem alterar o sentido do
texto: “Estando desde o nascimento submetidos a uma mesma noção de tempo, aceita por todos à nossa volta,
tendemos a achar que ela é a única que corresponde à realidade.”
A) Quando desde o nascimento somos submetidos à mesma noção de tempo, aceita-se que todos à nossa volta
tendem a achar que ela é a única que corresponde à realidade.
B) A noção de tempo a que fomos submetidos desde o nascimento é a única que corresponde à realidade.
C) A tendência em acharmos que a nossa realidade é a única aceita por todos à nossa volta está vinculada à noção de
tempo.
D) Tendemos a achar que a noção de tempo, aceita por todos à nossa volta e a que estamos submetidos desde o
nascimento, seja a única que corresponde à realidade.
E) Estamos desde o nascimento submetidos a uma mesma noção de tempo, aceita para todos à nossa volta, mas
tendemos a achar que ela é a única que corresponde à realidade.
05) O uso da expressão “ledo engano” no contexto em que foi usada, denota:
A) Presunçoso engano.
D) Triste engano.
B) Engano óbvio.
E) Engano pueril.
C) Terrível engano.
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TEXTO III:
O cajueiro
O cajueiro já devia ser velho quando nasci. Ele vive nas mais antigas recordações de minha infância, belo, imenso, no
alto do morro, atrás de casa. Agora vem uma carta dizendo que ele caiu.
Eu me lembro de outro cajueiro que era menor e morreu há muito mais tempo. Eu me lembro dos pés de pinha, do
cajá-manga, da pequena touceira de espadas-de-são-jorge e da alta saboneteira que era nossa alegria e a cobiça de toda a
meninada do bairro porque fornecia centenas de bolas pretas para o jogo de gude. Lembro-me da tamareira, e de tantos
arbustos e folhagens coloridas, lembro-me da parreira que cobria o caramanchão, e dos canteiros de flores humildes,
beijos, violetas. Tudo sumira, mas o grande pé de fruta-pão ao lado da casa e o imenso cajueiro lá no alto eram como
árvores sagradas protegendo a família. Cada menino que ia crescendo ia aprendendo o jeito de seu tronco, a cica de seu
fruto, o lugar melhor para apoiar o pé e subir pelo cajueiro acima, ver de lá o telhado das casas do outro lado e os morros
além, sentir o leve balanceio na brisa da tarde.
No último verão ainda o vi; estava como sempre carregado de frutos amarelos, trêmulo de sanhaços. Chovera; mas
assim mesmo fiz questão de que Caribé subisse o morro para vê-lo de perto, como quem apresenta a um amigo de outras
terras um parente muito querido.
A carta de minha irmã mais moça diz que ele caiu numa tarde de ventania, num fragor tremendo pela ribanceira
abaixo, e caiu meio de lado, como se não quisesse quebrar o telhado de nossa velha casa. Diz que passou o dia abatida,
pensando em nossa mãe, em nosso pai, em nossos irmãos que já morreram. Diz que seus filhos pequenos se assustaram;
mas depois foram brincar nos galhos tombados.
Foi agora, em setembro. Estava carregado de flores.
(Rubem Braga, Cem crônicas escolhidas, Rio, José Olímpio, 1956, pp. 320-22)

06) A respeito da introdução do texto, referente ao 1º parágrafo, é correto afirmar que:
A) A ideia-núcleo apresentada refere-se à queda do cajueiro.
B) A referência ao cajueiro “velho, belo e imenso” cria um contraste em relação a uma atmosfera afetiva.
C) O uso de determinantes como “velho” e “belo” para o cajueiro demonstra o antagonismo emocional vivido pelo
narrador personagem.
D) A infância remota não pode ser considerada como um tema ou ideia secundária, já que o narrador refere-se a ela
como “antigas recordações”, sem influências no presente.
E) A queda e morte do cajueiro constituem consequências das características anteriores de “velho, belo e imenso”.
07) “Tudo sumira, mas o grande pé de fruta-pão ao lado da casa e o imenso cajueiro lá no alto eram como árvores
sagradas protegendo a família.” São apresentadas as ideias secundárias presentes no período em destaque:
A) Submissão, saudosismo e preservação ambiental.
B) Ruína, abandono, solidão e afinidade afetiva.
C) Pessimismo, contrariedade e regionalismo.
D) Revolta, apego aos bens materiais e preservação ambiental.
E) Indiferença, regionalismo e religiosidade.
08) Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou sentimentos
próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas. Tal recurso ocorre no trecho a seguir:
A) “O cajueiro já devia ser velho quando nasci.”
B) “Eu me lembro de outro cajueiro que era menor”
C) “Cada menino que ia crescendo ia aprendendo o jeito de seu tronco”
D) “estava como sempre carregado de frutos amarelos”
E) “como se não quisesse quebrar o telhado de nossa velha casa.”
09) Com referência às características textuais, é correto afirmar que o texto apresenta:
A) A ideia principal através de fatos ou acontecimentos.
B) O desenvolvimento textual através de argumentos e uma sucessão de fatos.
C) Dados objetivos através da discussão da ideia principal.
D) Explanação e argumentação dos fatos.
E) Um relato imparcial acerca dos fatos mencionados.
10) Quanto à situação dos fatos narrados no texto, o tempo é apresentado da seguinte forma:
A) Um único plano temporal em que o autor descreve a queda do cajueiro.
B) Dois planos temporais: o atual e o remoto ou passado.
C) Três planos temporais: o atual, a queda do cajueiro e o passado.
D) Dois planos temporais: o atual e a queda do cajueiro.
E) Um único plano temporal em que o autor descreve a sua infância.
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11) Sobre a utilização do Microsoft Word (versão 2003 – configuração padrão), analise as afirmativas:
I. A combinação das teclas CTRL+I são teclas de atalho para o comando imprimir.
II. São tipos de índices no Microsoft Word: índice remissivo, índice analítico, índice de figuras e índice de
autoridades.
III. Não é possível a construção de textos confidenciais, pois não há nenhum mecanismo para a proteção do conteúdo
dos textos.
IV. Possui ferramenta denominada Mala direta, usada para criar cartas, etiquetas para correspondência e envelopes em
massa a partir de uma lista de endereços existente.
Está(ão) correta(as) apenas a(s) afirmativa(s):
A) I, II, III, IV
B) I, II, IV
C) IV
D) II, III, IV
E) II, IV
12) São características de uma Intranet, EXCETO:
A) Arquivos: Compartilhamento de arquivos.
B) Unificação: Unificação de informações para todos os membros de uma empresa não importando sua localização.
C) Agilidade: Disseminação de informações, procedimentos e processos realizada de maneira instantânea.
D) Conhecimento: Permite o compartilhamento de conhecimento.
E) Compatibilidade de Software: Os sistemas operacionais e aplicativos de navegação devem ser os mesmos entre
todos os computadores de uma internet para a garantia de comunicação.
13) Em sistemas operacionais Windows XP (configuração padrão), as teclas de atalho com suas funções descritas
INCORRETAMENTE são:
A) Tecla Windows + E – Abre o Windows Explorer.
B) Tecla Windows + R – Abre a ferramenta Executar.
C) Tecla Windows + M – Minimiza todas as janelas.
D) Tecla Windows + F – Abre a ferramenta de pesquisa do Windows.
E) Tecla Windows + P – Abre a ferramenta Painel de controle.
14) São funções válidas no Microsoft Excel (versão 2003 – configuração padrão), EXCETO:
A) MÍNIMO.
B) IPGTO.
C) SOMASE.
D) ESTATÍSTICA.
E) CONT.SE.
15) Na organização de arquivos com o Windows Explorer, assinale a alternativa que descreve
INCORRETAMENTE a função de teclas de atalho:
A) F5 – Atualizar exibição.
B) F2 – Renomear um arquivo selecionado.
C) Shift + Delete – Excluir permanentemente um arquivo selecionado.
D) Delete – Mover arquivo selecionado para a lixeira.
E) Ctrl + T – Selecionar todo o conteúdo do diretório atual.
16) No sistema operacional Windows XP (Menu “Iniciar” clássico ) a ferramenta Backup pode ser acessada pelo
caminho:
A) Menu Iniciar / Programas / Ferramentas do Sistema / Backup
B) Menu Iniciar / Configurações / Painel de Controle / Backup
C) Menu Iniciar / Programas / Acessórios / Comunicações / Backup
D) Menu Iniciar / Programas / Acessórios / Ferramentas do Sistema / Backup
E) Menu Iniciar / Executar / msconfig
17) No Microsoft Excel, são símbolos de operadores de comparação válidos, EXCETO:
A) =
B) <=
C) >=
D) <

E) ≠

18) Analise o fragmento de planilha do Microsoft Excel (versão 2003 – configuração padrão):

Ao se aplicar na célula D6, a fórmula =SE (A1>MÁXIMO (B1: D1); A1; MÉDIA (B1; D2)), obtém-se como
resultado o seguinte valor:
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 7
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19) No Microsoft Excel (versão 2003 – configuração padrão), são componentes do menu Arquivo, EXCETO:
A) Formatar.
B) Salvar.
C) Salvar como.
D) Configurar página. E) Novo.
20) Em sistemas gerenciadores de contas de correio eletrônico, assinale o protocolo que deve ser configurado para
o recebimento de mensagens:
A) POP3.
B) FTP.
C) HTTP.
D) SMTP.
E) TELNET.
CCONHECIMENTOS
ONHECIMENTOS EESPECÍFICOS
SPECÍFICOS
21) O processo decisório compreende a decisão propriamente dita. Decisão é uma escolha entre possibilidades
para solucionar problemas. Os principais tipos de decisões tomadas pelos gestores são as decisões
programadas e as decisões não programadas. Em relação às decisões não programadas, pode-se afirmar que:
A) Devem ser tomadas pelos consultores externos à organização quando solicitados.
B) Não é necessária a realização de um diagnóstico, a criação de alternativas e a escolha de um curso de ação
considerado original.
C) Dependem exclusivamente da reação dos liderados em relação ao superior, quando envolve o estabelecimento de
um procedimento padrão.
D) São tomadas para solucionar problemas que as soluções padronizadas não são suficientes para resolver.
E) Devem ser tomadas por escalões de níveis mais baixos na organização.
22) “Alberico Silveira Gomes é gerente de Recursos Humanos de uma empresa produtora de chapas de alumínio para
a indústria automobilística. Foi solicitado a ele, pelo gerente do departamento de produção, que elaborasse um
processo de recrutamento e seleção para o preenchimento de duas vagas de supervisor de produção. Alberico
sugeriu ao gerente de produção que pudesse ser utilizado o recrutamento interno como ferramenta para o
recrutamento.” Para convencer o gerente de produção a aderir ao recrutamento interno, Alberico alegou,
como vantagem do recrutamento interno:
A) O aproveitamento dos investimentos em treinamento e desenvolvimento realizados por outras empresas ou pelos
próprios candidatos ao cargo.
B) A revisão da forma como os assuntos são conduzidos dentro da empresa, devido às novas experiências para a
organização trazidas pelos candidatos.
C) Fonte importante de motivação para os colaboradores da empresa.
D) A renovação e o enriquecimento dos recursos humanos da organização.
E) Extremamente caro, pois necessita desenvolver mecanismos que permitam conhecer os candidatos previamente.
23) Os diretores de uma determinada empresa estão elaborando o planejamento estratégico para o período 20112013. A empresa trabalha com uma rede de hotéis espalhados pelas cidades do interior do estado do Rio de
Janeiro. Na elaboração das estratégias, o gerente de marketing afirmou categoricamente que as estratégias
devem levar em conta os seguintes aspectos:
I. O nível das mudanças ocorridas no ambiente.
II. As operações de rotina desenvolvidas pelo nível operacional da organização.
III. O número de formulários utilizados por cada departamento.
IV. Os objetivos a serem alcançados pela organização.
V. As variáveis do mercado onde a organização está inserida.
Estão corretos apenas os aspectos:
A) I, II, III
B) I, IV, V
C) II, III, IV
D) II, IV, V
E) III, IV, V
24) Quando se trata do processo de desenvolver pessoas, leva-se em consideração a educação profissional e o
desenvolvimento de habilidades e de competências das pessoas para o desenvolvimento de funções. Logo, o
ciclo de treinamento compreende as seguintes etapas, EXCETO:
A) Levantamento das necessidades de treinamento.
B) Diagnóstico do ambiente externo da organização para o treinamento.
C) Programação do treinamento.
D) Execução do treinamento.
E) Avaliação do treinamento.
25) O planejamento estratégico, em uma de suas etapas, propõe um diagnóstico estratégico, onde as variáveis do
ambiente interno e do ambiente externo são avaliadas. São consideradas variáveis do ambiente externo:
A) Variáveis econômicas, legais e políticas.
B) Estratégias de marketing, de produção e de recursos humanos.
C) Clima organizacional, cultura organizacional e resistência às mudanças.
D) Estratégias de marketing, clima organizacional e variáveis legais.
E) Resistência às mudanças, estratégias de recursos humanos e cultura organizacional.
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26) A departamentalização é o agrupamento de atividades similares ou homogêneas, levando-se em consideração a
divisão do trabalho e as especializações existentes na organização. Em relação à departamentalização por
produtos ou serviços, são consideradas vantagens, EXCETO:
A) O enfoque da organização é primordialmente sobre produtos e serviços e não sobre a estrutura organizacional
interna.
B) Permite a organização, condições favoráveis para inovar e criar, no que diz respeito aos produtos e aos serviços
ofertados aos clientes.
C) Permite alocação de recursos financeiros específicos para cada grupo de produto ou serviço da organização.
D) Propicia flexibilidade em relação às unidades de produção, sem interferir na estrutura organizacional.
E) Possibilidade de ações em determinada região, pois as variáveis dessa região se tornam conhecidas com esse tipo
de departamentalização.
27) São modalidades de licitação:
I. Concorrência.
II. Tomada de Preços. III. Convite.
Estão corretas apenas as alternativas:
A) I, II
B) III, IV, V
C) I, II, III, IV, V

IV. Concurso.

V. Leilão.

D) I, II, III

E) II, III, V

28) Analise as afirmativas abaixo:
I. Os contratos decorrentes da dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que os
autorizou e da respectiva proposta.
II. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem
prévia concordância do contratado.
III. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o
seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s):
A) I, III
B) III
C) I, II
D) II
E) I, II, III
29) “O prazo de validade do concurso público será de até _______________, prorrogável uma vez, por igual período.”
Assinale a alternativa que completa corretamente o Art. 14 § III da Lei Orgânica do município de Resende:
A) 6 meses
B) dois anos
C) quatro anos
D) dois meses
E) um ano
30) De acordo com a Lei Orgânica do município de Resende, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para
as falsas:
( ) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei.
( ) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público.
( ) A concessão ou permissão de serviço público deverá obedecer a modalidade licitatória de concorrência pública,
independente da natureza e o valor das mesmas.
A sequência está correta em:
A) V, F, V
B) V, V, F
C) F, F, V
D) F, V, F
E) V, V, V
CCONHECIMENTOS
ONHECIMENTOS G
ERAIS
GERAIS
31) Durante um encontro realizado em abril deste ano, os representantes dos países membros do Bric anunciaram
a intenção de implementar transações comerciais em moeda local. Isso significa que:
A) Os países membros pretendem criar uma moeda própria única para realizar suas transações comerciais.
B) Assim como foi criado o euro na Europa, os países integrantes do Bric pretendem criar uma moeda própria para
todos os emergentes.
C) Brasil, Rússia, Índia e China querem efetuar suas transações comerciais sem a intermediação do dólar ou do euro.
D) Um novo mercado comum se inicia com a criação de uma organização formada pelas maiores economias do
mundo.
E) Os integrantes do grupo – Brasil, Rússia, Índia e China – vão negociar internacionalmente, tomando como base
apenas suas próprias moedas.
32) Apesar de estarmos longe de um grande conflito internacional generalizado, como aconteceu em dois
momentos no século XX, tornando-se conhecidos como 1ª e 2ª guerras mundiais existem hoje, no planeta,
diversos conflitos localizados que muito preocupam as autoridades internacionais. Sobre estes conflitos, NÃO
se pode afirmar que:
A) Os separatistas bascos que habitam a região localizada entre a Espanha e a França organizaram o ETA (Pátria
Basca e Liberdade), que luta pela independência do país Basco, utilizando ações consideradas terroristas por
diversos povos.
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B) Com a dissolução da Iugoslávia – país multiétnico que tem hegemonia dos sérvios – , na década de 90, eclodiram
diversos conflitos, lutas por independência e por separação, envolvendo as seis repúblicas e duas regiões
autônomas (Kosovo, Voivodina) que compunham esse país.
C) Considerada a maior etnia sem Estado do mundo, os curdos, que ocupam territórios da Turquia, do Iraque, da
Síria, do Irã e da Armênia lutam pela formação do Estado Curdo, o Curdistão.
D) Na Federação Russa ocorrem diversos conflitos étnicos, como por exemplo, nas repúblicas da Chechênia e do
Daguestão, ambas, de maioria muçulmana, que exigem a formação de um Estado islâmico independente.
E) Confrontos decorrentes do expansionismo e de invasões estrangeiras, como por exemplo, os que têm ocorrido no
Oriente Médio, envolvendo Israel, Palestina, Síria, Líbano, Egito e Jordânia ocorrem porque os libaneses lutam
pelo reconhecimento e pela demarcação de fronteiras que configurem um Estado independente.
33) “A erupção do vulcão na geleira Eyjafjallajokull, na Islândia, ocorrida neste primeiro semestre, causou problemas
ao tráfego aéreo na Europa e expectativas quanto a um fenômeno que, em tempos de grande alerta ambiental em
relação ao clima, seria positivo. No entanto, cientistas atestaram que esta erupção foi pequena demais, não
produzindo enxofre suficiente. Além disso, informaram que sua pluma circundou a uma altitude baixa demais
para ter qualquer impacto climático. Bem diferente da erupção ocorrida em 1991, no Monte Pinatubo, nas
Filipinas que gerou efeitos significativos quanto ao clima da terra.”
O texto anterior trata do fenômeno de:
A) Refrigeração do clima da Terra em função da camada de partículas esbranquiçadas de dióxido de enxofre e cinzas
vulcânicas que se formam na estratosfera e refletem parte dos raios solares, impedindo que a radiação atinja o
solo.
B) Aquecimento do clima da Terra devido ao lançamento de gases à camada de Ozônio, tais como dióxido de
carbono e enxofre, responsáveis por aumento do “buraco de ozônio” já existente na Antártida.
C) Redução dos processos de desertificação, já que os gases lançados pelas erupções se diluem na troposfera,
aumentando a umidade do ar em todo o planeta, gerando maior concentração de água em regiões de altas
temperaturas, como os desertos.
D) Enriquecimento dos solos com a superficialização de nutrientes advindos de lavas vulcânicas oriundas de camadas
significativas do interior da Terra.
E) Poluição atmosférica gerada pela evaporação de gases advindos das explosões vulcânicas responsáveis por
equilibrar as temperaturas do planeta, gerando uma filtragem dos raios emitidos pelo Sol à superfície terrestre.
34) Brasília completa 50 anos em meio a uma das mais graves crises políticas enfrentadas pela capital federal, que
passou por quatro governadores num prazo inferior a um ano. Sobre a principal cidade brasileira, é possível
afirmar que:
I. Candangos é o nome oficial dado a todas as pessoas que nascem em Brasília em homenagem aos primeiros
brasileiros que se fixaram no planalto central, onde hoje se encontra a capital federal.
II. Rogério Rosso (PMDB), ex-membro do governo de José Roberto Arruda, foi eleito governador do Distrito Federal
com o voto da grande maioria dos eleitores de Brasília.
III. O Distrito Federal enfrenta uma crise política desde que a Polícia Federal deflagrou, em novembro de 2009, a
Operação Caixa de Pandora que investiga um suposto esquema de distribuição de propina, envolvendo o primeiro
escalão do governo distrital.
IV. Após a prisão e o afastamento do governador José Roberto Arruda, governaram o Distrito Federal o vicegovernador, Paulo Octávio e o presidente da Câmara Legislativa, Wilson Lima.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II
B) III, IV
C) I, III
D) II, IV
E) I, IV
35) Analise a figura e o texto apresentados:
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“A obra deve ser iniciada a seco, sem a necessidade de alagamento de áreas. A previsão é instalar cinco canteiros
simultâneos de trabalhos perto dos sítios. O custo estimado é em R$19 bilhões e pode gerar cerca de 18 mil
empregos diretos e 80 mil indiretos. Os trabalhadores devem ser acomodados em canteiros que serão construídos
nas cidades de Altamira e Vitória do Xingu.”
(Portal G1http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2010/04/entenda-polemica-em-torno-da-hidreletrica-de-belo-monte.html)

Tais informações dizem respeito a:
A) Hidrelétrica Bela Vista.
B) Hidrelétrica Pimentel.
C) Hidrelétrica Belo Monte.

D) Hidrelétrica Vitória do Xingu.
E) Hidrelétrica Altamira.
CCONHECIMENTOS
ONHECIMENTOS LLOCAIS
OCAIS

36) Sobre o município de Resende, analise:
I. Resende é um importante tecnopolo, abrigando várias indústrias.
II. Em Resende, encontra-se localizada a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), a única na formação de
oficiais combatentes do Exército no país.
III. Localiza-se em uma grande planície às margens do rio Paraíba do Sul.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) I, III
B) III
C) II, III
D) II
E) I, II, III
37) São municípios limítrofes ao município de Resende, EXCETO:
A) Itatiaia.
B) Quatis.
C) Porto Real.
D) Casimiro de Abreu.

E) Barra Mansa.

38) Sobre a história do município de Resende, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) O município era habitado originalmente por índios Puris, que o chamavam Timburitá.
( ) O território de Resende era muito mais extenso do que atualmente, ocupando todo o Vale do Paraíba
Fluminense.
( ) O município encontra-se localizado às margens do rio Paraíba do Sul e é atravessado pela rodovia Presidente
Dutra.
A sequência está correta em:
A) V, V, V
B) F, V, F
C) V, V, F
D) V, F, V
E) F, F, V
39) O rio Paraíba do Sul, que se encontra localizado no município de Resende, tem como seus principais afluentes,
EXCETO:
A) Córrego Preto. B) Rio Lavapés.
C) Rio Iguaçu.
D) Rio Sesmaria.
E) Rio Alambari.
40) Sobre o município de Resende, assinale a alternativa INCORRETA:
A) A economia do município é baseada na pecuária, agricultura, indústria e turismo.
B) Em Resende, encontra-se localizada a sede da TV Rio Sul, emissora afiliada à Rede Globo.
C) O município abriga importantes unidades fabris de grande porte, com destaque para os setores metal-mecânico e
químico-farmacêutico.
D) O município é conhecido internacionalmente pelas esculturas em pedra-sabão.
E) O Centro Histórico de Resende possui diversos casarões, praças, pontes e igrejas do século XIX.
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