


UFG/CS                                        PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO                             CONCURSO PÚBLICO/2011

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 
05. 

Rir é o melhor remédio 
Outro dia, li na revista americana "New Yorker" um 

artigo sobre o "guru do riso" que anda atraindo milhões de 
pessoas. Não, não se trata de um comediante famoso, e sim 
de Madan Kataria, médico indiano de Mumbai que desenvol-
veu técnicas para induzir o riso nas pessoas.

Segundo Kataria, o riso faz bem, tanto à saúde física 
quanto  à  psicológica.  Seu  movimento  vem se  espalhando 
pelo mundo e atrai muitas celebridades. Recentemente, Ka-
taria apareceu no palco dos estúdios da Sony Pictures, em 
Los Angeles, ao lado da atriz Goldie Hawn.

Quem entender um pouquinho de inglês pode ver ví-
deos do médico em ação em laughteryoga.org. Eu assisti e ri 
muito. Existe algo de contagioso no riso, mesmo quando co-
meça forçado. E logo deixa de ser.

Será que o riso pode melhorar  sua saúde? Quem 
não acredita que rir só faz bem (quando não é malicioso, cla-
ro)? Se não gostássemos de rir, comédias não existiriam.

Arthur Koestler, em seu livro "O Ato da Criação", ar-
gumenta  que  humor  e  criatividade  têm muito  em  comum. 
Numa boa piada, existe uma ruptura lógica, um ponto em que 
a narrativa toma um rumo inesperado. É aí que rimos. Todo 
mundo sabe que piada explicada não é engraçada.

Koestler diz que esse ponto de ruptura surge na cria-
ção, quando uma visão nova e inesperada surge dos reces-
sos do inconsciente. Sabemos muito pouco sobre criatividade 
e riso. As ideias de Koestler deveriam ser mais exploradas.

Vários estudos vêm tentando quantificar os benefí-
cios médicos do riso. Se a depressão e a tristeza podem afe-
tar  negativamente  o  sistema  imunológico,  parece  razoável 
que o riso possa ajudá-lo. Porém, de modo geral, os resulta-
dos desses estudos são contraditórios. Alguns dizem que o 
riso é mesmo bom para a saúde. Outros, que não faz dife-
rença.

Talvez os resultados ambíguos venham do tamanho 
relativamente pequeno dos estudos,  ou  porque em alguns 
deles o riso é induzido a partir de comédias na TV, como "O 
Gordo e o Magro" e "Abbot & Costello".

O assunto é fascinante o suficiente para merecer es-
tudos mais detalhados. Qual a diferença entre o riso dos hu-
manos e o dos gorilas, que riem quando sentem cócegas? 
Será que rir de uma piada pode ser usado como teste de in-
teligência em computadores? Semana passada perguntei se 
máquinas podem se apaixonar. Será que podem rir? Ou me-
lhor, ter senso de humor?

Robert  Provine,  neurocientista  da  Universidade  de 
Maryland, que realizou estudos baseados na observação de 
pessoas em situações sociais, escreveu: "A melhoria da saú-
de a partir do riso permanece uma meta inatingida, mesmo 
que extremamente desejável e viável". Existem muitos tipos 
de riso, alguns relacionados com a comunicação entre dois 
ou mais humanos, outros fisiológicos, quando sentimos cóce-
gas. 

Quando falei no assunto com leitores aqui nos EUA, 
recebi várias mensagens, algumas de pessoas com câncer, 
relatando como o bom humor faz com que se sintam melhor. 
GLEISER, Marcelo. Disponível em: <www.marcelogleiser.blogspot.com>. 

Acesso em: 15 fev. 2011. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A temática se desenvolve  com base em um argumento 
principal. Que argumento é esse?  

(A) O riso é contagioso.

(B) O riso pode ser induzido.

(C) O riso faz bem.

(D) O riso tem motivações diversas.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto é do gênero divulgação científica. Que fator atribui 
cientificidade aos argumentos de Marcelo Gleiser? 

(A) A explicação do modo de constituição do humor na 
citação de Koestler.

(B) A menção ao fato de Madan Kataria ter aparecido na 
televisão.  

(C) A presença de vídeos das ações de Madan Kataria 
na internet.

(D) As  mensagens  de  pessoas  com câncer  a  Marcelo 
Gleiser.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No penúltimo parágrafo do texto de Marcelo Gleiser, as in-
terrogações sugerem  

(A) respostas do leitor com base em seu conhecimento 
de mundo. 

(B) problemas de impossível solução. 

(C) estratégias retóricas do autor com a finalidade de atri-
buir estilo ao texto. 

(D) possibilidades de desdobramentos do tema. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto apresenta uma relação entre humor e criatividade. 
Que fator é indicativo dessa relação?

(A) Surpresa

(B) Ineditismo

(C) Surrealismo

(D) Fascínio

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho, “Quem entender um pouquinho de inglês pode 
ver  vídeos do médico em ação em  laughteryoga.org”, o 
termo sublinhado 

(A) tem função interrogativa.

(B) faz uma referência genérica.  

(C) diz respeito aos falantes nativos de inglês.

(D) recupera um referente já instaurado no texto. 

lingua_portuguesa_nivel_superior



UFG/CS                                        PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO                             CONCURSO PÚBLICO/2011

Leia o texto a seguir para responder às questões de 06 a 
08.

Uma garotinha se recusava a entrar numa casa por-
que os donos tinham um cachorro:

−  Não tenha medo – disseram eles.  −  Ele não vai 
mordê-la, pois já a conhece.

− Ah,  é? – retrucou ela.  −  Então mande-o dizer  o 
meu nome.

SELEÇÕES. Rio de Janeiro: Reader´s Digest Brasil, fev. 2011. p. 95. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que exercício lógico foi quebrado e favoreceu o efeito de 
humor na piada?

(A) O subentendido de que somente os donos podem au-
torizar a entrada na casa.

(B) O pressuposto de que uma pessoa conhecida é cha-
mada pelo seu nome. 

(C) A inferência de que cachorros ensinados obedecem 
fielmente aos seus donos.

(D) A dedução de que a menina era desconhecida pelo 
animal. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  piada,  além do  travessão,  que  estratégia  linguística 
ajuda a instaurar o discurso direto?

(A) O verbo recusar no passado.

(B) O emprego de entrar em sua forma infinitiva.

(C) O uso dos verbos ter e mandar no modo imperativo.

(D) O emprego das formas pronominais ela e ele.  

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à constituição das vozes enunciativas, o verbo re-
trucar, na piada, caracteriza   

(A) o modo de realização do enunciado.

(B) a origem do conteúdo enunciado.

(C) o valor de verdade do conteúdo enunciado.

(D) a autoridade do enunciador. 

As questões 09 e 10 referem-se aos gráficos a seguir, os quais compõem quadros que representam diferentes estruturas 
sociais. 

RENDA MÍNIMA. Carta na escola. São Paulo: Confiança, out. 2010. p. 57. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  descrição  das  estruturas  sociais  representadas  nos 
gráficos,

(A) “A”  sugere muitas pessoas no topo e uma elite na 
base.

(B) em “B” o número de pessoas vai aumentando rumo 
ao topo.

(C) em “C” a distribuição mostra a maioria das pessoas 
no meio. 

(D) “D” representa uma  sociedade sem classe média. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O quadro que representa a maior desigualdade social é:

(A) “D”

(B) “A”

(C) “B”

(D) “C”

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Leia o cartum para responder às questões de 11 a 15.

Disponível em: <fifteenyears.blogspot.com>. Acesso em: 25 fev. 2011

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A quebra na sequência discursiva gera o efeito de humor 
no cartum. Esse efeito é promovido pela
(A) impossibilidade de diálogo entre a máquina e as per-

sonagens.
(B) linguagem informal usada pelas personagens ao se 

referirem à máquina.
(C) composição visual das personagens.
(D) interpretação equivocada do texto pela personagem.  

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Máquinas funcionam como suporte para diferentes textos. 
No caixa eletrônico do cartum, há a realização do gênero 

(A) instrucional.

(B) expositivo. 

(C) narrativo.

(D) descritivo.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à marcação do plural, na expressão “os código de 
barras”, há desobediência à norma padrão da língua, pois 
a 

(A) marcação deve estar presente somente no artigo.  

(B) indicação deve ser feita também no elemento nominal 
“código”. 

(C) concordância precisa ser marcada somente no classi-
ficador “barras”. 

(D) composição semântica leva  todos os elementos do 
complexo para o singular. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se a  multiplicidade de sentido das formas 
linguísticas, no diálogo, a palavra agora expressa 

(A) instantaneidade.

(B) sequenciação.

(C) espontaneidade. 

(D) simultaneidade. 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A referência ao caixa eletrônico como “a bicha” ajuda a de-
monstrar  

(A) a falta de intimidade das personagens com o serviço 
oferecido pelo banco. 

(B) o desprendimento da personagem em relação às ati-
vidades eletrônicas.

(C) a proximidade afetiva  entre  as  usuárias  do  serviço 
bancário.

(D) o deslumbramento da personagem com os recursos 
das novas tecnologias.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Leia o texto para responder às questões de 16 a 20.

Mesmo sem vida, há esperança

Todas as vezes que uma missão espacial anuncia a 
descoberta de água, os exobiólogos fazem festa. Dedicados 
a decifrar a origem e antecipar o futuro dos seres vivos no 
universo, esses estudiosos sabem que, da forma como a co-
nhecemos, a vida só floresce em locais banhados pelo pre-
cioso líquido.  A revelação de mais um astro com potencial 
para nos hospedar foi o motivo da festa entre os cientistas na 
quinta-feira 25. Trata-se de Rea, uma das luas de Saturno e 
velha conhecida dos astrônomos. 

Em março,  a  sonda espacial  Cassini  passou pelo 
satélite e coletou dados avaliados por um grupo de astrôno-
mos liderados por  Bem Teolis,  pesquisador  do Southwest 
Research, instituto  americano  que  colabora  com  a  Nasa. 
Além da água em forma sólida, as informações coletadas in-
dicam que há uma atmosfera com oxigênio e dióxido de car-
bono. Ou seja, caso suportassem temperaturas de -200 graus 
Celsius e radiações, os astronautas até poderiam retirar o ca-
pacete nessa lua de Saturno, segundo o estudo publicado na 
revista “Science”. 

De acordo com as conclusões da equipe de Teolis, 
essa fina camada atmosférica se forma devido à decomposi-
ção química da superfície gelada do satélite. O fenômeno se-
ria provocado pela radiação que parte dos pontos mais extre-
mos da atmosfera de Saturno. Os exobiólogos ficam ainda 
mais animados ao imaginar que, por estarem em condições 
similares, outras luas do planeta – são pelo menos 62 – po-
dem abrigar atmosferas com oxigênio. E repetir um fenômeno 
que os astrônomos encontraram nas luas Europa e Ganime-
de, em Júpiter.

Essas descobertas  aumentam a  esperança  de  en-
contrar vida fora da Terra? Sim e não. Sim, porque mostra 
que parte das condições terrestres podem ser encontradas 
em outros  astros.  Não,  porque a vida não depende só  de 
água, o que está sacramentado desde 1964.

Naquele ano, o biólogo americano George Wald en-
viou à Academia Nacional de Ciências um documento que es-
tabeleceu os  parâmetros  necessários  para  a  existência  de 
vida. Além do líquido, são necessários outros elementos que 
possibilitem o metabolismo e a reprodução, pelo menos uma 
fonte de energia e um ambiente que harmonize isso tudo.

Pelo  que  as  descobertas  da  Cassini  demonstram, 
Rea é reprovada ao menos em duas dessas notas de corte e 
parece condenada a contemplar eternamente os anéis de Sa-
turno sem ninguém a bordo. 

FRANCO, Edson. Istoé. São Paulo: Três, 19 dez. 2010. p. 128. 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto trata da questão da vida em outros planetas. As in-
formações mais relevantes para o desenvolvimento da te-
mática dizem respeito ao fato de que 

(A) uma das luas de Saturno abriga água em forma sóli-
da e apresenta uma atmosfera com oxigênio e dióxi-
do de carbono. 

(B) a capacidade de hospedar seres humanos em outros 
planetas está relacionada às alterações químicas da 
superfície gelada desses astros.

(C) uma  equipe  de  pesquisadores  parceiros  da  Nasa 
avaliou dados importantes coletados pela sonda Cas-
sini.

(D) a decomposição da superfície de Rea decorre da ra-
diação dos pontos mais  extremos da atmosfera  de 
Saturno. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se o conteúdo do texto, o título 

(A) reforça as informações cientificamente provadas pe-
los pesquisadores. 

(B) confirma o  clichê  popular  “onde  há  vida,  há  espe-
rança”.

(C) desperta o interesse do leitor, mas não se confirma 
no desenvolvimento argumentativo.

(D) antecipa as conclusões do autor, pois resume a linha 
argumentativa do texto. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O autor do texto qualifica os exobiólogos como 

(A) pesquisadores envolvidos na construção de sondas 
espaciais.

(B) cientistas filiados à Nasa especializados em estudos 
sobre Júpiter. 

(C) astrônomos envolvidos  em estabelecer  os  parâme-
tros para a identificação de luas e de planetas. 

(D) estudiosos interessados em compreender a fonte e o 
desenvolvimento dos seres vivos. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A referência temporal no trecho “foi o motivo da festa entre 
os cientistas na quinta-feira 25” é construída com base em 
informações

(A) dadas no corpo do texto.

(B) inferidas  pelo  leitor  a  partir  de  elementos  extratex-
tuais.

(C) conhecidas previamente pelo leitor com base na su-
cessão dos dias.

(D) pressupostas do parágrafo introdutório do texto.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se os aspectos textuais e contextuais, o enun-
ciado “Rea é reprovada ao menos em duas dessas notas 
de corte” pode ser parafraseado por  

(A) “a lua de Saturno não preenche todos os requisitos 
para abrigar vida em seu interior.”

(B) “a sonda espacial falhou ao tentar detectar caracterís-
ticas de um ambiente propício à vida.”

(C) “a equipe investigadora não tem formação adequada 
para efetuar o estudo pretendido.”

(D) “a Nasa rejeita as exigências impostas para se confir-
mar a existência de vida no espaço.”
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MATEMÁTICA

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

João foi a uma lanchonete, comeu um sanduíche, tomou 
um refrigerante que custou R$ 3,50 e, para encerrar sua 
refeição,  pediu uma torta de banana cujo preço era um 
quarto do preço do sanduíche. Se o valor total da sua con-
ta foi R$ 19,25, o sanduíche custou:

(A) R$ 12,60 

(B) R$ 13,40 

(C) R$ 14,20 

(D) R$ 14,50 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere os seguintes dados a respeito da produção bra-
sileira de milho em grãos. 

Observa-se um crescimento expressivo na comparação da 
safra de 1996, que foi de 29 milhões e 653 mil toneladas, 
com a de 2006, de 42 milhões e 667 mil toneladas. Esse 
crescimento  se  deu,  em  parte,  pela  expansão  da  área 
plantada,  mas  também  pelo  aumento  da  produtividade 
(produção média por hectare), que, em 1996, foi de 2,5 e, 
em 2006, de 3,4 toneladas por hectare. De acordo com es-
tes dados, o aumento porcentual da área plantada com mi-
lho no Brasil, no período de 1996 a 2006, foi, aproximada-
mente, de:

(A)   5,8% 

(B) 13,0% 

(C) 36,1%

(D) 43,5%

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Deseja-se obter valores convenientes para os coeficientes a  
e b  da equação x 2axb=2 x1,  de modo que na sua re-
solução se encontrem exatamente duas soluções: x1=−5  e 
x2=0 . Nessas condições, qual deve ser o valor do coeficiente 
a ?

(A) −3

(B) −1

(C)    5

(D)    7

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O PIB per capita brasileiro (a divisão do valor do PIB pela po-
pulação residente no meio do ano) alcançou em 2010 o va-
lor aproximado de R$ 19.000,00.  A sua evolução nos últi-
mos anos é mostrada no gráfico a seguir, em que os por-
centuais se referem à variação do PIB  per capita de um 
ano em relação ao ano anterior.

Disponível em: <www.ibge.com.br>. Acesso em: 12 mar. 2011.

De acordo com estes dados, em valor aproximado, o PIB 
per capita brasileiro, em 2008, foi de:

(A) R$ 17.765,00

(B) R$ 17.840,00

(C) R$ 18.130,00

(D) R$ 18.525,00

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A função exponencial  f  x=4 x0,5 está definida para todo 
número real x . Quando se considera o logaritmo na base 2 
de  f  x  obtém-se  uma  nova  função  representada  por 
g  x=log2 f  x .  Considerando-se o exposto, o gráfico de 
g  x  é uma

(A) reta que contém o ponto (3,4).

(B) reta que contém o ponto (1,3).

(C) parábola que contém o ponto (2,1).

(D) parábola que contém o ponto (4,2).

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um mercadinho, o preço do pacote de arroz equivale 
ao preço de um quilo de tomate, de um quilo de feijão e 
mais R$ 2,50. O valor em reais de dois quilos de tomate e 
um quilo de feijão equivale ao preço de um pacote de ar-
roz, enquanto dois quilos e meio de feijão custam o mes-
mo valor que quatro quilos de tomate. Se um cliente com-
prou nesse mercadinho um quilo de tomate, um quilo de 
feijão e um pacote de arroz, ele gastou:

(A) R$ 13,30

(B) R$ 15,50

(C) R$ 17,20

(D) R$ 18,50
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um banco antecipa para seus clientes a restituição do im-
posto de renda (valor a ser recebido pelo cidadão) a uma 
taxa de juro composto de 3% ao mês, sem cobrança de 
outras taxas adicionais. Um cliente desse banco antecipou 
80% do valor  da restituição a que teria  direito.  Quando 
esse cliente receber a sua restituição, após cinco meses, 
ele deverá pagar ao banco o valor referente a

(A) 86,33% do valor de sua restituição.

(B) 87,32% do valor de sua restituição.

(C) 92,72% do valor de sua restituição.

(D) 97,22% do valor de sua restituição.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo reportagem da revista  National Geographic Bra-
sil (janeiro 2011, p. 27), 215 milhões de crianças trabalha-
vam em todo o planeta no ano de 2008, conforme a tabela 
apresentada a seguir.

Trabalho infantil estimado por região, em milhões

Região Trabalhadores 
infantis

Crianças em ser-
viços perigosos

Ásia; Pacífico * 114 48

África subsaariana 65 39

América Latina; Ca-
ribe 14 9

Outras 22 19
* Exceto Austrália, Nova Zelândia, Japão e partes da Ásia Central

De acordo com estes dados, a proporção de crianças em 
serviços perigosos, em relação aos  trabalhadores infantis, 
é menor

(A) na América Latina; Caribe.

(B) na África subsaariana.

(C) na Ásia; Pacífico.

(D) em outras regiões.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para comprar uma televisão de 32 polegadas, um consu-
midor deu 25% do seu valor de entrada e parcelou o res-
tante em três pagamentos, sem juros, de R$ 457,00. Nes-
sas condições, o valor do aparelho foi de:

(A) R$ 1.630,00

(B) R$ 1.828,00

(C) R$ 1.914,00

(D) R$ 2.120,00

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um professor verificou que, em uma das salas em que le-
ciona (Turma A), as mulheres representam 2/3 dos alunos 
e, na outra sala (Turma B), as mulheres constituem ape-
nas 11/20 dos alunos. Quando se juntam as duas turmas, 
as mulheres representam 3/5 do total de alunos. Escolhen-
do-se ao acaso um aluno (homem ou mulher) no grupo 
formado por essas duas turmas, qual é a probabilidade de 
ele ser da turma A?

(A) 1/2

(B) 1/3

(C) 2/5

(D) 3/7

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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INFORMÁTICA 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a caixa de diálogo “Escolher Detalhes” apresen-
tada na figura a seguir.

Na caixa de diálogo apresentada, as propriedades apare-
cem no topo da lista “Detalhes”. Que propriedade é sem-
pre exibida?

(A) Nome

(B) Data

(C) Tipo

(D) Tamanho

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  as  informações  de  um  terminal  de  console 
Linux, apresentadas na figura a seguir.

O comando, presente na distribuição Linux 2.6.28-11-ge-
neric #42-Ubuntu SMP, que permite exibir as informações 
do usuário “fulano”, conforme mostrado na figura, é

(A) find.

(B) finger.

(C) useradd.

(D) usermod.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere parte da janela do editor de fórmulas do BrOffi-
ce Write 3.3.1 apresentada na figura a seguir.

O elemento apresentado (“empilhamento matricial”) é ge-
rado pelo seguinte código:

(A) matrix{<habitat?>  @  <meio?>  @@  <natural?>  @ 
<ambiente?>}

(B) matrix{habitat @ meio @@ natural @ ambiente}

(C) matrix{<habitat?> # <meio?> ## <natural?> # <ambi-
ente?>}

(D) matrix{habitat # meio ## natural # ambiente}

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  a  planilha  elaborada  no  BrOffice  Calc  3.3.1, 
apresentada na figura a seguir.

A fórmula utilizada na seleção apresentada (célula B7) é 
dada por:

(A) =SE(A7>=10; "Chá da tarde"; "Lanche")

(B) =SE(A7<=10; "Lanche"; "Chá da tarde")

(C) =SE(A7>=10; "Lanche"; SE(A7<=5; "Café da manhã"; 
"Chá da tarde"))

(D) =SE(A7>=10; "Lanche"; SE(A7>=5; "Café da manhã"; 
"Chá da tarde"))

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a caixa de diálogo do BrOffice Impress 3.3.1, 
apresentada na figura a seguir.

Os estilos utilizados nos esquemas automáticos apresen-
tados na figura referem-se aos Estilos de

(A) Apresentação.

(B) Figuras.

(C) MathType. 

(D) Suplementos.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Documentos produzidos no Microsoft© Office Word 2007 
podem ter as características de autenticidade, integridade 
e não repúdio verificadas para garantir  que não tenham 
sido alteradas indevidamente. Para permitir essa funciona-
lidade, o usuário deve utilizar o recurso de

(A)

(B)

(C)

(D)
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a planilha elaborada no Microsoft© Office Excel 
2007, apresentada na figura a seguir.

Na célula E7, a fórmula que permite ao usuário obter o va-
lor total dos materiais, considerando um desconto de 10%, 
é dada por:

(A) =SOMA(F2:F5)

(B) =SOMA(E2:E5)

(C) =SOMA(E2:F5)

(D) =SOMA(F2:E5)

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Microsoft© Office PowerPoint 2007 permite que reviso-
res incluam textos para avaliação de conteúdo dos slides. 
Para utilizar esse recurso o usuário deve acessar a guia 
“Revisão” e clicar no botão 

(A)

(B)

(C)

(D)

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a janela do navegador Mozilla  Firefox 3.6.13, 
apresentada na figura a seguir.

A lista apresentada na figura refere-se a um serviço em que 
o usuário pode economizar tempo para receber conteúdo 
Web de seus sítios e blogs prediletos. Esse serviço é co-
nhecido por

(A) Feeds RSS.

(B) Janela pop-up.

(C) Messenger.

(D) Wi-Fi.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com a difusão do uso da Internet, tem aumentado o nú-
mero de computadores contaminados por vírus provenien-
tes de mensagens eletrônicas e arquivos trocados pelos 
usuários. Quando  um programa potencialmente indeseja-
do for detectado, o mecanismo de varredura pré-instalado 
pode ser configurado a fim de mover os anexos para uma 
pasta  específica,  solicitando uma ação do usuário.  Este 
procedimento é denominado

(A) ameaça.

(B) exclusão.

(C) quarentena.

(D) restauração. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei Municipal n. 1.377/2008, de Senador 
Canedo, o parcelamento do solo, mesmo em áreas urba-
nas, será permitido

(A) em terrenos com declividade igual ou superior a 30%.

(B) em terrenos alagadiços e sujeitos a inundação.

(C) em terrenos que abrigam sítios arqueológicos.

(D) em terrenos aterrados com material nocivo à saúde 
pública, desde que previamente saneados.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei Municipal Complementar n. 1.379/2008, que dispõe 
sobre o zoneamento e o uso do solo no município de Se-
nador Canedo, no Art. 43, define que a “Zona de Proteção 
Ambiental-2 (ZPA-2) corresponde às unidades de conser-
vação  [...]  onde  são  admitidas  as  atividades  relativas  à 
proteção, conservação e recuperação da vegetação nati-
va, bem como demais atividades correspondentes à unida-
de de conservação disposta na legislação federal e esta-
dual. São usos permitidos nessas áreas:

(A) edificações em topos e encostas de morros, como os 
do  Morro  Santo  Antônio,  Morro  Pelado,  Serrinha  e 
Serra da Canastra.

(B) construções nas faixas bilaterais contíguas aos cur-
sos d´água temporários e perenes, com largura míni-
ma de 50 m, a partir da cota de inundação.

(C) edificações para lazer  recreacional  compatível,  me-
diante aprovação pelo órgão responsável, de projeto 
específico e de estudo de impacto ambiental e de vi-
zinhança.

(D) habitação unifamiliar com função exclusiva de mora-
dia para vigilância e zeladoria, sem restrições à por-
centagem de impermeabilização do solo.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei Municipal n. 1.494/2010, dispõe sobre instalação de 
outdoors publicitários e propaganda volante veiculada na 
área urbana no município de Senador Canedo. Segundo 
essa lei,

(A) os níveis de emissão de sons permissíveis para resi-
dências urbanas são de 55 decibéis e, para indústrias 
e praças, de 70 decibéis.

(B) a colocação de  outdoors de anúncio publicitário ou 
referente à marketing pessoal é permitida nos imó-
veis públicos e privados, não podendo sua veiculação 
ser superior a trinta dias.

(C) a propaganda volante para divulgação de mensagens 
comerciais, esportivas, culturais, religiosas e de inte-
resse  comunitário  é  permitida  sem regulamentação 
de horário.

(D) a propaganda volante poderá ser realizada por qual-
quer  modalidade  de  veículo  de  tração  automotiva, 
animal ou humana.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei Federal n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente, estabelece em seu Art. 6 que 
os órgãos e as entidades da União, dos Estados, do Distri-
to Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as 
fundações  instituídas  pelo  Poder  Público,  responsáveis 
pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constitui-
rão o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), as-
sim estruturado:

(A) órgão consultivo e deliberativo: o Conama, com a fi-
nalidade  de  propor  diretrizes  de  políticas  governa-
mentais para o meio ambiente e os recursos naturais 
e deliberar sobre normas e padrões compatíveis com 
o ambiente ecologicamente equilibrado.

(B) órgão central: o Ibama, com a finalidade de planejar, 
coordenar, supervisionar e controlar, como órgão fe-
deral, a política nacional e as diretrizes governamen-
tais fixadas para o meio ambiente.

(C) órgão executor:  a  Secretaria  do Meio  Ambiente  da 
Presidência da República com a finalidade de execu-
tar e fazer executar, como órgão federal, a política e 
as diretrizes governamentais fixadas para o meio am-
biente.

(D) órgãos seccionais: os órgãos ou as entidades munici-
pais,  responsáveis  pelo controle e pela fiscalização 
dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em conformidade com o Decreto Federal n. 6.514, de 22 
de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções 
administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo 
administrativo  federal  para  apuração  dessas  infrações,  na 
Subseção I, Das Infrações contra a Fauna, no caso

(A) de guarda de espécime silvestre considerada amea-
çada  de  extinção,  pode  a  autoridade  competente, 
considerando as circunstâncias,  deixar  de aplicar  a 
multa.

(B) de guarda de espécime  silvestre, deve a autoridade 
competente  deixar  de  aplicar  as  sanções  previstas 
nesse  decreto,  quando  o  agente  espontaneamente 
entregar os animais ao órgão ambiental competente.

(C) de guarda de espécime  silvestre, deve a autoridade 
competente  aplicar  as  sanções  previstas  mesmo 
quando o agente espontaneamente entregar os ani-
mais ao órgão ambiental competente.

(D) de a quantidade ou a espécie constatada no ato fis-
calizatório estar de acordo com o autorizado pela au-
toridade  ambiental  competente,  o  agente  autuante 
promoverá a autuação, considerando a totalidade do 
objeto da fiscalização.
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O estado de Goiás, por meio de seu órgão gestor, confor-
me os Arts. 132 e 140 da Constituição Estadual, instituirá 
e manterá atualizado, por lei, o plano estadual de recursos 
hídricos, tomando por base os planos de bacias hidrográfi-
cas, o sistema nacional de gerenciamento de recursos hí-
dricos, as normas relativas à proteção do meio ambiente, 
as diretrizes do planejamento e gerenciamento ambientais. 
No plano estadual de recursos hídricos, são

(A) estabelecidas diretrizes gerais, em nível regional, ca-
pazes de orientar os planos diretores municipais, no-
tadamente nos setores de crescimento urbano, locali-
zação industrial,  proteção dos  mananciais,  explora-
ção mineral, irrigação e saneamento.

(B) estabelecidos diretrizes e critérios para a participação 
financeira do Estado no fomento aos programas de 
recursos hídricos definidos mediante articulação téc-
nica, financeira e institucional com a União, estados 
vizinhos e entidades internacionais de cooperação.

(C) definidos programas anuais e plurianuais de recupe-
ração, proteção, conservação e utilização dos recur-
sos hídricos da bacia hidrográfica correspondente, in-
clusive com especificações dos recursos financeiros 
necessários.

(D) estabelecidas metas de curto e longo prazos para se 
atingir índices progressivos de recuperação e conser-
vação dos recursos hídricos das bacias hidrográficas, 
inclusive com especificações dos recursos financeiros 
necessários. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em conformidade com a Lei n.  14.241, de 29 de julho de 
2002, que dispõe sobre a proteção da fauna silvestre no 
estado de Goiás,

(A) são vedados os atos de exposição e transporte de 
espécimes da fauna silvestre  goiana e exótica  não 
doméstica, sem autorização do órgão de meio ambi-
ente competente.

(B) é permitido o comércio de produtos e objetos decor-
rentes de caça predatória ou coleta de espécimes da 
fauna silvestre goiana e exótica não doméstica, não 
provenientes de criadouros.

(C) são proibidas a realização de rodeios, a esterilização 
de animais e outras instalações de conservação  ex-
situ da fauna silvestre goiana e exótica.

(D) são proibidos a instalação e o funcionamento de cria-
douros de animais da fauna silvestre goiana e exótica 
não doméstica.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Código Florestal Brasileiro estabelece:

(A) as áreas de preservação permanente situadas ao lon-
go dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu 
nível mais alto em faixa marginal com largura mínima 
de 50 metros para os cursos d'água que tenham 50 a 
200 metros de largura.

(B) as florestas e outras formas de vegetação nativa, res-
salvadas as situadas em área de preservação perma-
nente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de 
utilização limitada ou objeto de legislação específica, 
são suscetíveis de supressão.

(C) a conversão de florestas ou de outra forma de vege-
tação nativa para uso alternativo do solo na proprie-
dade rural  que possui  área desmatada,  quando for 
verificado que a referida área encontra-se abandona-
da, subutilizada ou utilizada de forma inadequada.

(D) a Reserva Legal como uma área localizada no interior 
de uma propriedade rural, excetuada a de preserva-
ção permanente, necessária ao uso sustentável dos 
recursos naturais, à conservação da biodiversidade e 
ao abrigo e à proteção de fauna e flora nativas.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei Federal n. 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998, a pessoa que “causar poluição de qualquer natu-
reza em níveis tais que resultem ou possam resultar em 
danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade 
de animais ou a destruição significativa da flora”

(A) está sujeita à detenção e à multa.

(B) está sujeita à detenção de seis meses a um ano.

(C) está sujeita à reclusão, de um a quatro anos, e à mul-
ta.

(D) é passível de isenção, se praticado o ato quando ne-
cessário à subsistência do agente.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei Federal n. 10.165, de 27 de dezem-
bro de 2000, o potencial poluidor e o grau de utilização de 
recursos naturais são considerados altos para a categoria

(A) turismo.

(B) indústria de borracha.

(C) indústria de produtos de matéria plástica.

(D) extração e tratamento de minerais.
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▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei Estadual n. 14.248, de 29 de julho de 2002, institui a 
Política Estadual de Resíduos Sólidos e define diretrizes e 
normas de prevenção da poluição. Um dos princípios da 
Política Estadual de Resíduos Sólidos refere-se à minimi-
zação dos resíduos, por meio do incentivo às práticas am-
bientalmente adequadas de reutilização, reciclagem e re-
cuperação. As atividades de reciclagem consistem
(A) na adoção de práticas, processos, medidas e atitudes 

que evitem ou eliminem a geração de resíduos em 
qualquer atividade.

(B) na disposição ou no ato de consumir algo além do 
necessário, contribuindo para o aumento da geração 
de resíduos sólidos.

(C) no aproveitamento do resíduo sem submetê-lo a pro-
cessamento industrial, assegurado o tratamento des-
tinado ao cumprimento dos padrões de saúde pública 
e meio ambiente.

(D) no processo de transformação de materiais descarta-
dos, que envolve a alteração de suas propriedades fí-
sicas e físico-químicas, tornando-os insumos destina-
dos a processos produtivos.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O grau de remoção dos poluentes dos esgotos está asso-
ciado aos conceitos de nível  e eficiência do tratamento. 
Usualmente, o tratamento pode ser realizado em nível pre-
liminar, primário, secundário ou terciário, este último sendo 
considerado eventual  quanto à sua realização no Brasil. 
Trata-se de tratamento secundário aquele que objetiva a 
remoção

(A) exclusiva dos sólidos grosseiros.

(B) principalmente de matéria orgânica.

(C) exclusiva de sólidos sedimentáveis.

(D) principalmente de poluentes específicos.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A resolução Conama n. 237, de 19 de dezembro de 1997, 
dispõe sobre revisão e complementação dos procedimen-
tos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental. 
Segundo o art. 18, o órgão ambiental competente estabe-
lecerá os prazos de validade da licença. No caso da Licen-
ça Prévia, o órgão levará em consideração os seguintes 
aspectos:
(A) o prazo de validade deverá ser, no mínimo, o estabele-

cido pelo cronograma de elaboração dos planos, pro-
gramas e projetos relativos ao empreendimento ou à 
atividade, não podendo ser superior a cinco anos.

(B) o prazo de validade deverá ser, no mínimo, o estabe-
lecido pelo cronograma de instalação do empreendi-
mento ou da atividade, não podendo ser superior a 
seis anos. 

(C) o prazo de validade deverá ser, no mínimo, o estabele-
cido pelo cronograma de instalação do empreendimento 
ou da atividade, não podendo ser superior a dez anos.

(D) o prazo de validade deverá considerar os planos de 
controle ambiental e será, no mínimo, de quatro anos 
e, no máximo, de dez anos.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando considerados tecnologicamente, os Sistemas de 
Informações Geográficas incluem atividades de aquisição, 
armazenamento, análise, transformação e disponibilização 
de dados espaciais. Em análises ambientais, esses dados 
possibilitam o entendimento dos processos atuantes, as-
sociados à dinâmica geológica externa. Tais dados, inte-
grados por diversas fontes, em meio digital, formam ban-
cos de dados digitais georreferenciados. A representação 
digital desses dados pode ser realizada por meio dos for-
matos raster ou vetorial. O formato vetorial consiste

(A) em uma representação gráfica simples, formada por 
unidades espaciais denominadas células, permitindo 
a realização de simulações de forma mais eficiente.

(B) em cada unidade espacial  ter  a  mesma forma e o 
mesmo tamanho,  como em uma imagem, possibili-
tando que programações sejam mais facilmente de-
senvolvidas.

(C) em uma representação gráfica complexa, por meio de 
pontos, linhas ou polígonos fechados, permitindo vi-
sualização mais eficiente de localidades e análises de 
redes.

(D) em uma representação da variabilidade espacial dos 
dados por meio de matrizes, com capacidade analíti-
ca maior na análise de ambientes contínuos.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No modelo brasileiro, a conservação da biodiversidade re-
presenta um dos objetivos de manejo das diferentes cate-
gorias, apesar de não ser o único deles. “Visando à prote-
ção  ambiental,  o  estabelecimento  das  áreas  protegidas 
tem importante papel dentre as medidas preventivas [...]” 
(Cabral;  Souza, 2005, p. 22). As unidades de conserva-
ção, segundo categorias de manejo, podem ser agrupadas 
em uso indireto  dos  recursos,  uso  direto  e  reservas  de 
destinação. A classe de uso indireto pode ser dividida em 
quatro categorias: reserva científica, parques, monumento 
natural e santuário da vida silvestre.  A reserva científica 
objetiva

(A) proteger a natureza e manter os processos naturais 
em um estado não alterado, a fim de ter exemplos 
ecologicamente representativos de um ambiente na-
tural.

(B) proteger áreas naturais e cênicas de significado nacio-
nal ou internacional para uso científico e recreacional.

(C) proteger e preservar ambientes naturais em razão de 
seu especial interesse ou de suas características am-
bientais ímpares.

(D) proteger populações, sítios de alimentação e reprodu-
ção, hábitats críticos e de espécies de flora ou fauna 
raras ou em perigo de extinção.
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▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O conceito de recuperação incorpora a intenção de obter 
uma estabilidade relativa dos processos ambientais atuan-
tes  na  área.  As  principais  atividades  que  compõem um 
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas são: ca-
racterização e avaliação da degradação ambiental; defini-
ção e implementação de medidas de recuperação; e pro-
posições para monitoramento e manutenção das medidas 
corretivas  implementadas (Bitar;  Ortega,  1998).  Associa-
das ao conceito de recuperação estão técnicas de recupe-
ração de áreas degradadas, como a reabilitação, a reve-
getação e a remediação. No caso de solos ou águas con-
taminados  por  hidrocarbonetos,  técnicas  de  remediação 
podem ser utilizadas. Os mecanismos que podem ser utili-
zados para remover ou controlar esse tipo de contamina-
ção por meio de plantas são cinco: a fitorremediação, a 
biorremediação rizosférica, a fitoestabilização, a fitoextra-
ção e a rizofiltração. A fitorremediação envolve

(A) a absorção e subsequente transformação enzimática 
no interior da planta.

(B) o estímulo das atividades microbianas pela renova-
ção do sistema radicular.

(C) a migração de metais do solo para o tecido da planta.

(D) a utilização da capacidade de absorção de poluentes 
pelas raízes de plantas aquáticas em áreas inundadas.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ocupação do meio deve ser antecedida do conhecimento 
dos componentes do meio físico-biótico. O uso das poten-
cialidades desse meio abrange atividades diversas, como 
ocupação urbana e industrial, mineração, incluindo a extra-
ção de materiais de construção, o uso para agropecuária, a 
disposição de resíduos sólidos, dentre outras atividades. 
Tais atividades podem gerar solicitações ao meio físico-bi-
ótico, que geram consequências diversas, tais como as al-
terações topográficas e do regime hidrológico, modificando 
assim a qualidade ambiental. 

Considere um determinado loteamento residencial, abran-
gendo  uma  área  aproximada  de  150  km2,  submetido  a 
eventos de inundação. A seguinte documentação cartográfi-
ca encontra-se disponível para o entendimento do problema 
ambiental: planta cadastral urbana e mapas temáticos bási-
cos com informações do substrato geológico, dos solos, da 
geomorfologia, hidrográficas, hidrológicas, hidrogeológicas, 
climáticas, do uso do solo e da cobertura vegetal. Dentre as 
escalas  apresentadas  a  seguir,  qual  a  mais  adequada 
para a realização do diagnóstico do problema ambiental 
em questão?

(A) 1:500.000

(B) 1:250.000

(C) 1:100.000

(D) 1:25.000

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere uma determinada ocupação rural,  situada em 
um terreno com predomínio de solos rasos e inclinações 
entre 10 e 30%, e localizada próximo a um curso d’água 
perene, em região de alta pluviosidade anual, com ocor-
rência de chuvas torrenciais. Nessas condições, a presen-
ça da cobertura vegetal

(A) facilita a compactação do horizonte de solo próximo à 
superfície do terreno.

(B) diminui a capacidade de infiltração das águas da chu-
va na superfície.

(C) evita o impacto direto das gotas d'água da chuva con-
tra o terreno.

(D) acelera o ingresso das águas de escoamento superfi-
cial nas correntes de drenagem.

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei Municipal n. 765, de 19 de novembro 
de 2001, de Senador Canedo, o Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental será exigido para a concessão de licença ambi-
ental para empreendimentos, obras e atividades que pos-
sam causar significativo impacto ambiental.  Esse estudo 
seguirá, entre outras, a seguinte diretriz:

(A) instalação de sistemas de monitoramento ambiental 
para coleta e análise em zonas residenciais ou em 
áreas  sensíveis  do  ponto  de  vista  ambiental,  para 
monitorar a qualidade do ar e o nível sonoro.

(B) definição dos limites da área geográfica a ser direta 
ou indiretamente afetada pelos impactos, denomina-
da área de influência do projeto, considerando, em to-
dos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza.

(C) zoneamento das áreas de atividade agrícola e pasto-
ril, das reservas silvícolas e de proteção das nascen-
tes e usos da água, de acordo com as características 
produtivas, ambientais, turísticas e paisagísticas.

(D) definição das áreas de uso e ocupação do solo, com 
parâmetros restritivos, de acordo com as característi-
cas ambientais, turísticas, paisagísticas e com as ten-
dências socioeconômicas.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em conformidade com a Lei Municipal n. 765, de 19 de no-
vembro de 2001, é uma das atribuições do Conselho Mu-
nicipal do Meio Ambiente (Commam), órgão colegiado de 
decisão,  assessoramento e consultoria  da administração 
municipal de Senador Canedo:

(A) fiscalizar as atividades industriais, de serviços comer-
ciais e pastoris, passíveis de licenciamento ambiental.

(B) iniciar  o  procedimento  administrativo  das  infrações 
ambientais através de auto de infração, precedido de 
inspeção que a comprove.

(C) proporcionar treinamento contínuo e adequado à po-
pulação diretamente afetada por um dano ambiental.

(D) propor a localização e o mapeamento das áreas criti-
cas onde se encontram obras ou atividades utilizado-
ras de recursos ambientais.

fiscal_saude-publica_meio-ambiente



UFG/CS                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE  SENADOR CANEDO                             CONCURSO PÚBLICO/2011 

REDAÇÃO

Instruções
A prova de Redação apresenta duas propostas de construção textual. Para produzir o seu texto, 
você deve escolher um dos gêneros indicados a seguir:

A – Artigo de opinião
B – Carta de leitor 

O tema é único para os dois gêneros e deve ser desenvolvido segundo a proposta escolhida. A 
fuga do tema anula a redação. A leitura da coletânea é obrigatória. Ao utilizá-la, você não deve 
copiar trechos ou frases sem que essa transcrição esteja a serviço do seu texto.
Independentemente do gênero escolhido, o seu texto NÃO deve ser assinado.

Tema:     Desenvolvimento urbano sustentável: imposição e/ou necessidade?

Coletânea

1. Desenvolvimento urbano sustentável: uma questão de espaço

Em 24 de maio de 2007 foi assinada na Alemanha a “Carta de Leipzig”, que define as novas bases para a orde-
nação territorial das cidades europeias. Em uma nova reunião ocorrida em Marselha em novembro de 2008 en-
tre ministros de estado de vários países europeus, definiu-se que essas novas políticas sejam implementadas já 
a partir de 2010: as cidades do velho continente agora deverão manter seu foco em políticas que resolvam os 
problemas de exclusão social, envelhecimento, alterações climáticas e mobilidade. A carta de Leipzig propõe, de 
forma genérica, o fortalecimento do centro das cidades, e consequente combate à dispersão urbana, com o sen-
tido de conter problemas ambientais causados pelo excesso de deslocamento (tráfego intenso de veículos, po-
luição) e aumento da área de solo ocupada. As outras ações propostas pela Carta de Leipzig são óbvias – apoio 
a bairros carentes e melhoria das políticas de financiamento à infraestrutura urbana.
A necessidade de um modelo centralizado de desenvolvimento urbano explica-se no velho continente pela proli-
feração de cidades com centros vazios e degradados e pela óbvia falta de espaço. 
No entanto ao retornarmos à autodefinida obra mais poética que arquitetônica de Le Corbusier, e seu discípulo 
máximo brasileiro, Lucio Costa, temos o exemplo do pai que não faz jus ao filho – Brasília, como já foi dito tan-
tas vezes, foi maior que o Brasil.
Torna-se inevitável pensar que a questão do espaço em nosso gigante tropical, bem como o absurdo caos urba-
no das grandes cidades do eixo sul brasileiro, tornou a nossa concentração um mal tão evidente quanto a nossa 
paradoxal dispersão. Se por um lado os nossos tão poucos espaços abertos não têm, por exemplo, a mesma 
qualidade ambiental do Parque das Nações em Lisboa, ou de “El Retiro” em Madri, por outro as distâncias alea-
toriamente percorridas pelos habitantes das nossas cidades, seja para o trabalho, seja para casa, seja em busca 
de lazer ou prática de atividades físicas, tornam muito pouco sustentáveis as nossas cidades, em especial as 
grandes metrópoles.
Qual seria então o modelo de desenvolvimento urbano sustentável adequado ao Brasil? Se pensarmos no binô-
mio ambiente-qualidade de vida, há que se descobrir um modelo de implementação de núcleos suburbanos re-
gionalizados, de modo a garantir um mínimo deslocamento dos seus habitantes. Deverão esses subúrbios ser 
permeados por grandes áreas de preservação e, obrigatoriamente, ser interligados por transportes públicos efi-
cientes e de qualidade. 
É preciso, portanto, combater a especulação imobiliária desenfreada e caótica que assola áreas de tradicional 
preservação ambiental na periferia, como a Serra da Cantareira, o município de Cotia, na Grande São Paulo, ou 
a Barra da Tijuca e seus subúrbios no Rio de Janeiro, ainda que essa preservação tenha se dado mais por 
abandono, fatores geográficos ou acaso do que por adoção de qualquer modelo consistente de conservação.
É preciso, mais do que nunca, promover os urbanistas a uma categoria multidisciplinar de estudiosos do ambi-
ente urbano e suas inter-relações funcionais, naturais e culturais, visando a uma sustentabilidade certamente 
mais permanente do que a mera análise de desempenho energético dos edifícios que hoje é promovida pelos 
arquitetos que já se dedicam a essa causa.

Disponível em: <http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/>. Acesso em: 8 mar. 2011. (Adaptado).
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2. Empregos verdes no Brasil

Levantamento inédito da Organização Internacional do Trabalho (OIT) aponta que o Brasil tem 2,6 milhões de 
empregos verdes e que a transição para uma economia com atividades que emitam menos gases que ampliam 
o efeito estufa deve aumentar a oferta desses postos de trabalho.
Conforme o relatório  Empregos Verdes no Brasil: Quantos São, Onde Estão e Como Evoluirão nos Próximos 
Anos, no fim de 2008 o total de empregos verdes no país foi de 2.653.059 e representava 6,73% do total de pos-
tos formais de trabalho. Os cálculos da OIT foram baseados em dados oficiais federais e classificam esses pos-
tos de trabalho em: produção e manejo florestal; geração e distribuição de energias renováveis; saneamento, 
gestão de resíduos e de riscos ambientais; manutenção, reparação e recuperação de produtos e materiais; 
transportes coletivos alternativos ao rodoviário e aeroviário; e telecomunicações e teleatendimento (quadro a se-
guir).

Atividades econômicas Empregos
Produção e manejo florestal 139.768

Geração e distribuição de energias renováveis 547.569

Saneamento, gestão de resíduos e de riscos ambientais 303.210

Manutenção, reparação e recuperação de produtos e materiais 435.737

Transportes coletivos e alternativos ao rodoviário e aeroviário 797.249

Telecomunicações e teleatendimento 429.526

Total 2.653.059

O crescimento anual da oferta desse tipo de emprego no Brasil tem sido de quase 2%. E a entidade aponta al-
guns caminhos para ampliar a geração dessa forma de trabalho. Programas federais como o Minha Casa, Minha 
Vida associados a mudanças em políticas para concessão de créditos e estímulo a tecnologias limpas podem 
elevar o uso de fontes alternativas para aquecimento de água e geração de energia, demandando mais mão de 
obra. A redução dos impostos para compra da linha branca de eletrodomésticos com eficiência energética ou 
sem gases que afetam a camada de ozônio, o fortalecimento de cadeias produtivas de produtos florestais não 
madeireiros, a ampliação da inspeção contra poluição veicular excessiva e a futura aprovação de uma política 
nacional de resíduos sólidos também contribuirão para mudar a cara do trabalho no país.
"A julgar pelo número de empregos verdes que já podemos identificar nas estatísticas sobre o mercado de tra-
balho, a transição para uma economia de baixas emissões de carbono no Brasil não parte da estaca zero. Pelo 
contrário, os 2.653.059 postos de trabalho formal inseridos em atividades econômicas que contribuem para a re-
dução de emissões de carbono ou para a melhoria da qualidade ambiental sinalizam, por si só, que essa transi-
ção já começou", conclui o relatório. “A economia brasileira não vai se desestruturar se continuar gerando em-
pregos verdes”, disse em nota da OIT o autor do estudo, Paulo Sérgio Muçouçah.

Disponível em: <http://www.oeco.com.br/salada-verde/23317-empregos-verdes-no-brasil>. Acesso em: 10 mar. 2011.
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3. 

Disponível em: <http://roubervalbarboza.wordpress.com/page/3/>. Acesso em: 12 abr. 2011.

4. Lembrança do mundo antigo 

Clara passeava no jardim com as crianças.
O céu era verde sobre o gramado,
a água era dourada sob as pontes,
outros elementos eram azuis, róseos, alaranjados,
o guarda-civil sorria, passavam bicicletas,
a menina pisou a relva para pegar um pássaro,
o mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara.

As crianças olhavam para o céu: não era proibido.
A boca, o nariz, os olhos estavam abertos. Não havia perigo.
Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos.
Clara tinha medo de perder o bonde das 11 horas,
esperava cartas que custavam a chegar,
nem sempre podia usar vestido novo. Mas passeava no jardim, pela manhã!!!
Havia jardins, havia manhãs naquele tempo!!!

ANDRADE, C. Drummond de. Lembrança do mundo antigo. In: ANDRADE, C. Drummond de. Sentimento do mundo. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2005. p. 84.
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5. Os conceitos que embasam o Planejamento Urbano
                                                                                  Maria Lucila Bezerra

Nos anos 70, do século XX, havia uma área de estudo nitidamente reconhecida pelo seu objeto de análise: o ur-
bano. Ocorre que este se revestiu de enfoques diversos, na maioria das vezes, ligados a processos de industria-
lização e, sobretudo, à dicotomia urbano-rural. O capitalismo, na sua versão mais avançada, sobretudo na Euro-
pa, se expressava espacialmente na concentração urbano-industrial que tomava forma nos países industrializa-
dos do Primeiro Mundo. Tal modelo generalizou-se pelas nações em desenvolvimento, passando, assim, os pro-
cessos de urbanização a serem respaldados pelo modelo urbano-industrial. 
Mais recentemente, ao enfoque urbano incorporou-se o ambiental, noção que, ao longo do tempo, passa a ex-
pressar um só objeto: urbano/ambiental. Com efeito, a problemática socioambiental urbana “soa” como uma rou-
pagem da moda para as velhas questões sociais (urbanas). Hoje os temas ligados ao esgotamento sanitário, aos 
resíduos sólidos, à qualidade da água e à poluição fazem parte da problemática urbana das cidades e consti-
tuem prioridades da ação municipal, na medida em que têm forte rebatimento no meio ambiente. Na verdade, a 
dimensão ambiental da análise urbana extrapolou o enfoque sanitarista, outrora bastante utilizado. Na perspecti-
va da abordagem urbano/ambiental, a requalificação, o controle e a manutenção dos espaços públicos são obje-
to da gestão ambiental do território urbano, de modo a que ativos naturais, como a praia, os rios e a cobertura 
vegetal, sejam encarados como um patrimônio da sociedade e, portanto, preservados para serem desfrutados 
pelas gerações atuais e futuras.

Disponível em: <www.fundaj.gov.br>. Acesso em:12 abr. 2011.

Propostas de redação
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ A – Artigo de opinião ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O artigo de opinião é um texto escrito para ser publicado em jornais e revistas, e traz reflexões a res-
peito de um tema atual de interesse do grande público. Nesse gênero, o autor desenvolve um ponto 
de vista a respeito do tema com argumentos sustentados por informações e opiniões que se comple-
mentam ou se opõem. No texto, predominam sequências expositivo-argumentativas.
Suponha que você seja um cidadão preocupado com a sustentabilidade do espaço urbano e resolva 
manifestar sua preocupação quanto às formas de organização e de utilização dos bens naturais nas 
cidades brasileiras. Para sua manifestação, você deve escrever um artigo de opinião para ser publi-
cado em um jornal de circulação nacional. Em seu texto, você deve defender seu ponto de vista 
acerca do tema Desenvolvimento urbano sustentável: imposição e/ou necessidade?, apresentando 
argumentos convincentes que sustentem sua opinião e que possam refutar outros pontos de vista.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ B – Carta de leitor ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A carta de leitor é um gênero discursivo no qual o leitor manifesta sua opinião sobre assuntos publi-
cados em jornal ou revista, dirigindo-se ao editor (representante do jornal ou da revista) ou ao autor 
da matéria publicada (quando o seu nome é revelado). Por ser de caráter persuasivo, o autor da car-
ta de leitor busca convencer o destinatário a adotar o seu ponto de vista e acatar suas ideias por 
meio dos argumentos apresentados.
Imagine que você seja o presidente de uma ONG e resolva expor à sociedade as dificuldades en-
frentadas pelos cidadãos brasileiros para desenvolver uma mentalidade de preservação ambiental 
nas grandes cidades. Para isso, você vai escrever uma carta de leitor a ser publicada em um jornal 
de circulação nacional, apresentando seu ponto de vista a respeito do tema Desenvolvimento urba-
no sustentável: imposição e/ou necessidade?. Para construir seus argumentos acerca da imposição 
e/ou da necessidade de um plano de sustentabilidade, selecione dados e fatos que possam conven-
cer os leitores do jornal a acatarem o seu ponto de vista.

ATENÇÃO
Você não deve identificar-se, ou seja, você deve assumir o papel de um leitor fictício.

A sua carta NÃO deve ser assinada.
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