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1001 – MOTORISTA

INSTRUÇÕES
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09.

Examine com atenção o Caderno de Provas e verifique se ele está correto.
Esta prova contém 40 (quarenta) questões, cada uma com 4 (quatro) alternativas.
Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.
Procure responder todas as questões.
Assine o Cartão-Resposta no local destinado à assinatura do candidato.
Não haverá substituição do Cartão-Resposta.
No final da prova, entregue o Cartão-Resposta e o Caderno de Provas.
Use unicamente caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

BOA SORTE!
Realização: UNIVALI – Vice-Reitoria de Graduação
Processo Seletivo

(DESTACAR SOMENTE ESTA PARTE)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01) Uma das novidades do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503) foi a implantação da Semana
Nacional de Trânsito, que visa desenvolver atividades em todo território Nacional, buscando maior
conscientização e consequentemente redução no numero de acidentes e vitimas do trânsito; Perguntase, quando se comemora esta semana?

A ⇒ de 18 a 26 de Outubro.
B ⇒ de 18 a 25 de Setembro.
C ⇒ de 19 a 27 de Setembro.
D ⇒ de 24 a 29 de Agosto.
___________________________________________________________________________________
02) O Código de Trânsito Brasileiro descrimina as medidas administrativas que a Autoridade de Trânsito
ou seus agentes, deverão adotar, dentro de sua circunscrição e na esfera das suas competências;
Dentre as opções abaixo, quais são estas medidas administrativas?

A ⇒ Ordem de parada, retenção e multa.
B ⇒ Advertência, retenção do veiculo e recolhimento do certificado de registro.
C ⇒ Multa, remoção do veiculo e recolhimento da carteira nacional de habilitação.
D ⇒ Remoção do Veiculo, retenção do veiculo e transbordo do excesso de carga.
___________________________________________________________________________________
03) Dentre as competências das juntas administrativas de recursos de infração (JARIs), que funcionam
junto aos órgãos e entidades executivos de transito ou rodoviário, destaca-se:

A ⇒ Julgar os recursos interpostos pelos infratores
B ⇒ Julgar os recursos de infrações e os processos de suspensões do direito de dirigir.
C ⇒ Julgar os recursos de infrações e aplicar a penalidade de Advertência, quando couber.
D ⇒ Julgar os recursos de infrações e incentivar a campanhas educativas de transito.
___________________________________________________________________________________
04) As vias abertas a circulação, classificam-se em duas categorias: urbanas e rurais; Partindo desta
definição, quais os tipos de vias urbanas foram definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro?

A ⇒ Via de trânsito rápido, arterial, caminhos e estradas.
B ⇒ Via de trânsito rural, arterial, coletora e local.
C ⇒ Via de trânsito rápido, arterial, coletora e local.
D ⇒ Via de trânsito abertas a circulação, rodovias e estradas.
___________________________________________________________________________________
05) Sobre a sinalização de trânsito, buscou o legislador, definir quais as sequencia de prevalências
sobre os diversos tipos de sinalização de transito; Desta forma, é correto afirmar que prevalece:

A ⇒ Prevalecem as placas regulamentação, pois estas definem as obrigações do condutor.
B ⇒ As ordens do agente de transito, sobre as normas de circulação e outros sinais.
C ⇒ Onde á sinalização é imposta pela autoridade de trânsito, estas prevalecem.
D ⇒ Prevalecem as placas de regulamentação, os semáforos e demais normas de trânsito.

___________________________________________________________________________________

06) João deslocava com seu veiculo, por uma via de trânsito e esta não possuía sinalização
regulamentar de velocidade; Porem João, conhecedor das características de cada tipo de via, constatou
trata-se de uma via arterial; Diante dos dados, pergunta-se, qual a velocidade máxima que João poderá
transitar?

A ⇒ Sessenta quilômetros por hora.
B ⇒ Quarenta quilômetros por hora.
C ⇒ Oitenta quilômetros por hora.
D ⇒ Por não haver sinalização, não poderá a autoridade de trânsito, fiscalizar o local.

___________________________________________________________________________________
07) Maria esposa dedicada e orgulhosa de seu esposo Teófilo, procura para comprar e presenteá-lo,
um veiculo antigo (de coleção); Para ajudarmos Maria nesta tarefa, precisamos informa-la que para ser
considerado realmente um veiculo de coleção, entre outros requisitos, é imprescindível ter sido
fabricado, a mais de quantos anos?

A ⇒ Ter sido fabricado há mais de quinze anos.
B ⇒ Ter sido fabricado há mais de vinte anos.
C ⇒ Ter sido fabricado há mais de trinta anos.
D ⇒ Ter sido fabricado há mais de vinte e cinco anos.

___________________________________________________________________________________
08) Ocorrendo situação de emergência, deve o condutor do veiculo, acionar de imediato as luzes de
advertência (pisca-alerta) providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento
similar para proporcionar segurança aos demais usuários da via; Qual a distância da parte traseira do
veiculo, deverá ser colocado este equipamento?

A ⇒ à distância mínima de 10 metros da parte traseira do veículo.
B ⇒ à distância mínima de 15 metros da parte traseira do veículo.
C ⇒ à distância mínima de 20 metros da parte traseira do veículo.
D ⇒ à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo.

___________________________________________________________________________________
09) Os veículos apreendidos ou removidos ao depósito, não reclamados pelo seu proprietário, serão
levados à hasta publica (leilão) no prazo de:

A ⇒ 90 dias.
B ⇒ 30 dias.
C ⇒ 60 dias.
D ⇒ 180 dias.

___________________________________________________________________________________
10) Motorista habilitado na categoria “B” poderá conduzir qual veiculo?

A ⇒ Motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a 4.500 quilogramas
e cuja lotação não exceda a 10 lugares, excluído o do motorista.
B ⇒ Motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a 3.500 quilogramas
e cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o do motorista.
C ⇒ Motorizado, cujo peso bruto total não exceda a 3.500 quilogramas e cuja lotação não exceda a 12
lugares, excluído o do motorista.
D ⇒ Motorizado, inclusive os abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a 3.500
quilogramas e cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o do motorista.
___________________________________________________________________________________

11) Miramar, profissional exemplar, dedicado à empresa que trabalha a mais de 25 anos, recebe um
generoso premio financeiro; Feliz diz que agora será possível comprar um veiculo, para passear com
seus familiares e já decidiu que será um veiculo de passageiro; Quais veículos se enquadram no desejo
de Miramar?

A ⇒ Automóvel, microônibus, carroça, charrete e bicicleta.
B ⇒ Automóvel, motocicleta, motoneta, caminhão e triciclo.
C ⇒ Automóvel, microônibus, bicicleta, charrete e reboque.
D ⇒ Automóvel, microônibus, charrete, bicicleta e carro-de-mão.
___________________________________________________________________________________
12) Sobre a questão da velocidade mínima, é correto afirmar que:

A ⇒ não existe velocidade mínima para transitar em vias publicas.
B ⇒ a velocidade mínima para uma via arterial é 40KM/H.
C ⇒ a velocidade mínima para uma via local é 20KM/H.
D ⇒ a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da máxima.
___________________________________________________________________________________
13) O Código de Trânsito Brasileiro estabelece os órgãos e entidades que compõem o Sistema
Nacional de Trânsito; Também define o órgão máximo normativo e consultivo de trânsito; Qual é este
órgão?

A ⇒ O Conselho Estadual de Trânsito.
B ⇒ O Conselho Nacional de Trânsito.
C ⇒ O Departamento Nacional de Trânsito.
D ⇒ Os Departamentos de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal.
___________________________________________________________________________________
14) As normas gerais de circulação e conduta estão inseridas no capitulo III, do CTB; Tema este, de
fundamental importância, para a segurança viária e consequentemente a redução no numero de
acidentes; Diante do exposto pergunto, qual a distancia de segurança a ser guardada pelos condutores
de veículos?

A ⇒ Distancia frontal, seguir a regra dos dois segundo e do bordo da pista, um metro.
B ⇒ Distancia frontal de dez metros e do bordo da pista de 50cm.
C ⇒ Distancia de segurança lateral e frontal, bem como em relação ao bordo da pista.
D ⇒ Em rodovias a distancia frontal é de quinze metros, com relação ao bordo da pista é 50cm.
___________________________________________________________________________________
15) Sabemos que o trânsito em condições seguras é um direito do cidadão; Desta constatação, surge a
duvida, quando ocorrer obras ou eventos em vias públicas, quem é o responsável pela sua correta
sinalização?

A ⇒ O responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento.
B ⇒ O órgão de Trânsito Municipal, pois é sua obrigação a sinalização viária.
C ⇒ A policia militar deverá realizar a segurança do local, enquanto o serviço não for realizado.
D ⇒ Nenhuma das respostas estão corretas.

___________________________________________________________________________________

16) Os tipos de vias, as velocidades, os cursos e reciclagens, bem como o modo de fiscalização de
trânsito e outros aspectos relacionados ao trânsito em vias publicas, estão detalhadamente definidos
em todas as legislações que tratam do tema trânsito; Com relação à altura e largura dos veículos, sem a
necessidade da autorização especial de trânsito, é correto afirmar que:

A ⇒ A altura e largura máxima são: 4,50m e 2,70m respectivamente.
B ⇒ A altura e largura máxima são: 4,80m e 2,40m respectivamente.
C ⇒ A altura e largura máxima são: 4,70m e 2,50m respectivamente.
D ⇒ A altura e largura máxima são: 4,40m e 2,60m respectivamente.
___________________________________________________________________________________
17) Bartolomeu comprou de seu amigo Felisberto, um Fusca, ano 1973; Qual o prazo para Bartolomeu
realizar a transferência de propriedade do veiculo?

A ⇒ Quinze dias.
B ⇒ Trinta dias.
C ⇒ A transferência deve ser realizada imediatamente.
D ⇒ Não há prazo, desde que o veiculo esteja Licenciado.
___________________________________________________________________________________
18) Visando maior segurança no transporte escolar, o legislador reservou um capitulo inteiro do Código
de Trânsito Brasileiro, para estabelecer as normas relativas a este tipo de transporte; No quesito
inspeção veicular é correto afirmar que:

A

⇒ Obrigatória a inspeção anual, na data de licenciamento do veiculo, para verificação dos
equipamentos obrigatórios e de segurança.
B ⇒ Obrigatória a inspeção anual para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança.
C ⇒ Obrigatória a inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança.
D ⇒ Obrigatória a inspeção trimestral, para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança.
___________________________________________________________________________________
19) Ocorrendo infração de trânsito, em que cabe a remoção do veiculo ao pátio e sendo esta infração
com fator multiplicador de três vezes, qual o prazo de custódia, que poderá ser fixado pelo órgão de
trânsito?

A ⇒ Não há prazo determinado.
B ⇒ De 01 a 10 dias.
C ⇒ De 20 a 30 dias.
D ⇒ De 11 a 20 dias.
___________________________________________________________________________________
20) Constitui Penalidades, exceto:

A ⇒ Remoção do Veiculo.
B ⇒ Multa.
C ⇒ Advertência por escrito.
D ⇒ Apreensão do Veiculo.
___________________________________________________________________________________

CONHECIMENTOS GERAIS
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

OS SUPLÍCIOS DA CARNE
Dráuzio Varella
A carne vermelha é o suspeito habitual. Volta e meia, surgem inquéritos populacionais que a acusam de
provocar ataques cardíacos, derrames cerebrais, câncer e outros achaques menos populares.
Vários fatores estão envolvidos no desenvolvimento dos tumores. Muito pouco podemos fazer contra os
fatores hereditários, outros, porém, são evitáveis.
Com o tempo, a análise crítica desses estudos contesta essas acusações e o assunto sobrevive apenas
no lixo que se amontoa na internet. Ao constatar que os cientistas se contradizem, a população não
sabe o que pensar.
Um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgado na última semana de outubro/2015,
joga mais lenha nessa fogueira.
Depois de avaliar mais de 800 trabalhos publicados, um painel de 22 especialistas da Agência
Internacional de Pesquisas sobre o Câncer (IARC) ouvidos pela OMS concluiu que o consumo de
carnes processadas – salsicha, linguiça, bacon, salame, presunto, mortadela – está associado a um
pequeno aumento no risco de câncer de cólon e reto. E, em menor grau ainda, ao risco de câncer de
próstata e de pâncreas.
Como consequência, a carne processada foi colocada no Grupo 1, categoria que reúne fatores em
relação aos quais há “evidências suficientes” de que podem causar câncer. Pertencem a esse grupo
tabaco, asbesto, álcool, radiações solares e poluição.
Quanto à carne vermelha – caracterizada como a musculatura de bois, carneiros, porcos, cabritos e
outros –, o painel foi bem mais cauteloso: trata-se de um alimento “provavelmente” carcinogênico,
conclusão baseada em “evidências limitadas”.
A Agência afirmou categoricamente que as carnes processadas, o cigarro, o álcool e os demais
componentes do grupo 1 não são farinha do mesmo saco: “Isso NÃO quer dizer que esses fatores de
risco sejam igualmente perigosos”.
Lógico que não são. O cigarro aumenta 20 vezes o risco de câncer de pulmão e causa um milhão de
mortes anuais por câncer, no mundo. Ao consumo excessivo de álcool são atribuídas 600 mil mortes
por ano; aos efeitos da poluição, 200 mil.
E ao consumo de carne processada?
Segundo o relatório, o risco aumenta 18% para cada 50 gramas ingeridas diariamente. Segundo as
estimativas mais recentes do Global Burden of Disease Project, dietas ricas em carnes processadas
seriam responsáveis por 34 mil mortes anuais por câncer, entre os sete bilhões de habitantes do
planeta.
Veja o caso dos Estados Unidos, país com uma das maiores incidências de câncer de cólon e reto e
taxas mais elevadas de consumo per capita de carnes processadas.
A probabilidade de um americano desenvolver esse tipo de câncer no decorrer da vida é estimada em
5%. Se ingerir 50 gramas de carne processada todos os dias, o aumento de 18% faria o risco crescer

para 5,9%. Se comer 100 gramas diárias, acrescentará mais 18% aos 5,9%, ou seja, passará a correr
risco de 6,9%.
Submeter carne a altas temperaturas, ao contato direto com as chamas, com o calor das chapas e do
óleo fervente ou à defumação, facilita a formação de certas aminas e hidrocarbonetos aromáticos
reconhecidamente carcinogênicos, há muitos anos. A classificação da IARC se refere apenas à
qualidade dos dados acumulados, não à magnitude do risco.
Em outras palavras, parece haver evidências sólidas de que dietas ricas em carnes processadas
estejam associadas a um pequeno aumento da probabilidade de desenvolver câncer de cólon e reto,
mas calcular o risco de cada um de nós é impossível.
Digo parece, porque não existe consenso entre os epidemiologistas. Não houve unanimidade sequer
entre os 22 especialistas do painel da IARC: sete deles se abstiveram de votar a favor das conclusões,
por não estarem convencidos da qualidade das evidências apresentadas ou não concordarem com elas.
É possível que o consumo exagerado de carne seja um dos múltiplos fatores para explicar a prevalência
de câncer de intestino nos Estados Unidos, Comunidade Europeia e Austrália, mas o efeito é pequeno.
Na Inglaterra, por exemplo, não há evidências concretas de que os vegetarianos tenham risco mais
baixo desse tipo de câncer.
E você, leitor? Se quiser reduzir o risco de câncer e de outras doenças, não fume de jeito nenhum, beba
pouco, faça exercícios, não engorde, coma quatro ou cinco porções de frutas e vegetais todos dias e
não fuja dos prazeres da carne, sem exageros.
VARELLA, Drauzio. Folha de S. Paulo, 31 de outubro de 2015, p.C8
21) Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto lido:

A ⇒ O tema central do texto é o lixo que se acumula na internet.
B ⇒ O tema central do texto é a relação entre o fator hereditário

e a alimentação no combate ao
câncer.
C ⇒ O tema central do texto é o relatório da OMS sobre o cigarro divulgado em outubro deste ano.
D ⇒ O tema central do texto é a conclusão sobre carne processada apontada pelo relatório da OMS
divulgado em outubro.

22) Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto lido:

A ⇒ Segundo o relatório da OMS, salsicha, linguiça, bacon, salame, presunto e mortadela são
alimentos carcinogênicos.
B ⇒ Segundo a pesquisa da OMS citada no texto, a carne vermelha pode provocar derrames
cerebrais.
C ⇒ Segundo o relatório da OMS, a carne processada pode provocar ataques cardíacos.
D ⇒ Segundo o relatório da OMS, salsicha, linguiça, bacon, salame, presunto, mortadela são alimentos
menos danosos à saúde do que a carne vermelha.

23) Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto lido:

A ⇒ O estudo citado não distingue carne processada de carne vermelha.
B ⇒ A carne processada foi incluída, por um relatório da OMS, no grupo 1, mesmo grupo em que se

encontram o tabaco e o álcool.
C ⇒ Segundo os pesquisadores, como a carne processada está associada a um pequeno risco de
câncer, ela não pode ser considerada alimento carcinogênico.
D ⇒ A carne processada foi incluída no grupo 1, sobre o qual não existem evidências conclusivas de
que provocam câncer,
24) Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto lido:

A ⇒ O cigarro mata 600 mil pessoas por ano.
B ⇒ Os efeitos da poluição seriam responsáveis por 200 mil mortes por ano.
C ⇒ O álcool mata 200 mil pessoas por ano
D ⇒ Há evidências concretas de que os vegetarianos têm menor risco de câncer de intestino.
25) De acordo com o autor, se você, leitor, quiser reduzir o risco de câncer:

A ⇒ não beba de jeito nenhum e fume com moderação.
B ⇒ não fume, beba com moderação e não consuma carne.
C ⇒ não fume e consuma álcool e carne com moderação.
D ⇒ reduza o consumo de cigarro, beba pouco e consuma carne livremente.
RACIOCINIO LÓGICO

26) Um grupo é composto por 50 atletas. Destes, 30 praticam atletismo e 40 praticam natação. Assim
sendo, quantos praticam simultaneamente as duas modalidades?

A ⇒ 40
B ⇒ 30
C ⇒ 10
D ⇒ 20

27) Considere que as seguintes proposições são verdadeiras:
João é alto ou Mário é baixo.
João não é alto.
Assim sendo, qual das alternativas abaixo é falsa?

A ⇒ Mário é baixo.
B ⇒ João é baixo.
C ⇒ Mário é alto.
D ⇒ João não é alto.

28) Se todo Médico é Ortopedista e nenhum Ortopedista é Catarinense então podemos afirmar que:

A ⇒ Algum Médico é Catarinense.
B ⇒ Nenhum Ortopedista é Médico.
C ⇒ Nenhum Médico é Catarinense.
D ⇒ Todo Ortopedista é Médico.
29) Qual alternativa é uma sentença logicamente equivalente à proposição “Se Pedro é estudioso então
a prova é fácil”?

A ⇒ Pedro é estudioso e a prova é fácil.
B ⇒ Se a prova é fácil então Pedro é estudioso.
C ⇒ A prova fácil e Pedro é estudioso.
D ⇒ Pedro é estudioso ou a prova é fácil.
30) Marcos não se lembra exatamente da senha de acesso de seu prédio, que é composta por quatro
números. Ele consegue se lembrar que era um número ímpar e que os dois primeiros números eram 3 e
7. Desta forma, quantas senhas possíveis podem ser formadas com estas informações?

A ⇒ 70
B ⇒ 60
C ⇒ 37
D ⇒ 50
ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS, ECONÔMICOS, ESPORTIVOS, POLÍTICOS E CULTURAIS DE ITAJAÌ, SC e BRASIL.

31) Sobre o município de Itajaí em Santa Catarina, analise as afirmações a seguir:
l

O porto de Itajaí é o maior exportador de conteineres do país.

ll

A cidade é conhecida também como a capital brasileira da pesca.

lll Itajaí localiza-se no litoral norte na foz do rio Itajaí-Açu.
lV Possui Píer turístico alfandegado, o que permite a atração de navios de cruzeiros internacionais.
A alternativa que contêm todas e somente as afirmações corretas é:

A⇒
B⇒
C⇒
D⇒

II - III - IV
I - III - IV
I - II - III
I - II - IV

32) Sobre a Marejada no município de Itajaí (SC) em 2015 marque V ou F, conforme as afirmações a
seguir sejam verdadeiras ou falsas.
(

)

Neste ano aconteceu a 29ª edição da Festa.

(

)

Durante a Marejada aconteceu a esperada chegada dos veleiros da Regata Francesa
Jacques Vabre.

(

)

Aconteceu no período de 3 a 15 de outubro.

(

)

A Regata Francesa Jacques Vabre parte de Le Havre, na França.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

A⇒ F–V–F–F
B ⇒F–V–F–V
C ⇒V–F–V–V
D ⇒V–V–F–V
33) Delimitado pelo oceano Atlântico a Leste o Brasil faz fronteiras com a maioria das nações sulamericanas, exceto dois países, estamos falando de:

A ⇒ Bolívia e Equador
B ⇒ Guiana e Chile
C ⇒ Chile e Equador
D ⇒ Suriname e Guiana Francesa
34) As perdas humanas e os danos sociais causados pelo tsunami de lama que atingiu de modo
dramaticamente colossal o distrito de Bento Rodrigues no último dia 5 de novembro puderam ser
sentidos imediatamente. A enxurrada composta principalmente de areia, mas também de uma mistura
de rejeitos químicos, teve origem na barragem de Fundão, da mineradora Samarco, rompeu-se por
motivos ainda não esclarecidos e levou com ela vidas, além de deixar quase tudo soterrado. Trata-se do
pior desastre do gênero ocorrido no Brasil. Identifique o município e o estado em que ocorreu o
rompimento da barragem:

A ⇒ Bento Rodrigues – Minas Gerais
B ⇒ Mariana – Minas Gerais
C ⇒ Conselheiro Pena – Minas Gerais
D ⇒ Regência – Espírito Santo

35) É a Flor símbolo dos municípios de Florianópolis, Joinville e do Estado de Santa Catarina:

A ⇒ Laelia Purpurata
B ⇒ Ipê Amarelo
C ⇒ Buganvília
D ⇒ Tulipas

36) O Impeachment é uma expressão inglesa usada para designar a cassação de um chefe do poder
executivo. Significa também impedimento, impugnação de mandato, retirar do cargo uma autoridade
pública do poder executivo. A execução do impeachment pode ser realizada quando o chefe do poder
executivo comete alguma violação, tais como abuso de poder, crime de responsabilidade, crime
comum, violação da constituição, perda de confiança entre outras. No Brasil tivemos um presidente da
república com seu mandato cassado por meio de julgamento no senado federal, estamos falando de:

A ⇒ Getúlio Vargas
B ⇒ Jânio Quadros

C ⇒ Fernando Collor de Mello
D ⇒ João Goulart

37) É uma campanha de conscientização e de prevenção ao câncer de próstata. O câncer de próstata é
o sexto tipo mais comum e o de maior incidência nos homens. Identifique o nome do Movimento:

A ⇒ Julho Roxo
B ⇒ Outubro Rosa

C ⇒ Maio amarelo
D ⇒ Novembro azul

38) Sobre o Complexo Portuário de Itajaí em Santa Catarina, analise as afirmações a seguir.
l

Está estrategicamente localizado em um dos principais entroncamentos rodoviários do sul do
Brasil, distante poucos quilômetros das rodovias BR 101 e BR 470.

ll

É constituído pelo Porto Público de Itajaí e demais terminais portuários instalados nas margens
direita e esquerda da Foz do Rio Itajaí.

lll No cenário nacional ocupa a primeira colocação no ranking em movimentação de contêineres.
A Autoridade Portuária é delegada ao município pelo convênio 08/97 (entre município e união) e
exercida pela Superintendência do Porto de Itajaí, autarquia municipal criada em junho de 2000
lV
para assegurar condições operacionais e garantir a infraestrutura terrestre e aquaviária para os
terminais que compõem o complexo.
A alternativa que contêm todas e somente as afirmações corretas é:

A⇒I
B ⇒I

- II - IV
- III - IV

C ⇒ II - III - IV
D ⇒ I - II - III

39) Sobre os Jogos Olímpicos de 2016, oficialmente Jogos da XXXI Olimpíada, mais comumente Rio
2016, será um evento multiesportivo realizado no segundo semestre de 2016, no Rio de Janeiro, Brasil.
Analise as afirmações a seguir:
l

Os jogos estão previstos para o mês de agosto.

ll

Serão os primeiros Jogos Olímpicos da América do Sul.

lll Terá a participação de mais de duzentos países.
lV O futebol além do Rio de Janeiro será disputado também em mais cinco capitais brasileiras.
A alternativa que contêm todas e somente as afirmações corretas é:

A⇒
B⇒

I - III - IV
I - II - III - IV

C⇒
D⇒

I - II - III
I - II - IV

40) Sobre o município de Florianópolis em Santa Catarina marque V ou F, conforme as afirmações a
seguir sejam verdadeiras ou falsas.
(

)

É uma das três capitais insulares do Brasil.

(

)

Situa-se no litoral catarinense, e conta com uma parte insular (ilha de Santa Catarina) e outra
parte continental.

(

)

Dentre os atrativos turísticos da capital, salientam-se, além das magníficas praias, as
localidades onde se instalaram as primeiras comunidades de imigrantes açorianos, como o
Ribeirão da Ilha, a Lagoa da Conceição, Santo Antônio de Lisboa e o próprio centro histórico
da cidade.

(

)

O nome da cidade é uma homenagem ao Marechal Floriano Peixoto.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

A⇒ V–F–V–V
B ⇒F–V–V–F
C ⇒V–V–V–V
D ⇒F–V–F–F
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