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CCCAAARRRGGGOOO::: AAADDDVVVOOOGGGAAADDDOOO

TEXTO:        A mania nacional da transgressão leve
Pequenos delitos são transgressões leves que passam impunes e, no Brasil, estão tão institucionalizados que os 

transgressores nem têm ideia de que estão fazendo algo errado. Ou então acham esses “miniabusos” irresistíveis, apesar 
de causarem “minidanos” e/ou levarem a delitos maiores. Esses maus exemplos são também contagiosos. E, em uma 
sociedade na qual proliferam, ser um cidadão-modelo exige que se reme contra uma poderosa maré ou que se beire à 
santidade.

Alguns pequenos delitos – fazer barulho em casa a ponto de incomodar os vizinhos ou usar as calçadas como 
depósito de lixo e de cocô de cachorro – diminuem a qualidade de vida em pequenas, mas significativas, doses. Eles 
ilustram a frase do escritor Millôr Fernandes: “Nossa liberdade começa onde podemos impedir a dos outros”. (...) 

Outros pequenos delitos causam danos porque representam uma pequena parte da reação em cadeia que corrói o 
tecido social. Os brasileiros que contribuem para a rede de consumo de drogas não são apenas os que as compram mas até 
os que as consomem de vez em quando em festas. Uma simples tragada liga você, mesmo que de modo ínfimo, ao 
traficante e à bala perdida, mas atos aparentemente tão inócuos e difíceis de condenar nos forçam a pensar no que 
constitui um pequeno delito.  (...) 

Um dos meus vizinhos disse que alguns desses pequenos delitos, como vários tipos de caixa dois, são fruto da 
necessidade. Ele escreve, embora não assine, monografias para que universitários preguiçosos/ocupados terminem seus 
cursos. É assim que põe comida na mesa. Apesar de defender sua atividade antiética dizendo que “a fome também é 
antiética”, ele bem que poderia perder 20 quilos. (...) 

Apesar de os delitos pequenos estarem institucionalizados demais para notar ou serem tentadores demais para resistir, 
dizer “não” a eles beneficia a sociedade como um todo. E um “não” vigoroso o bastante pode alertar os distraídos e os 
fracos de espírito para que, em uma sociedade que se guia pela “lei de Gerson”, nossa bússola moral possa nos apontar o 
caminho.                                                          (KEPP, Michael. A mania nacional da transgressão. In: Folha de S. Paulo, 26 ago. 2004.) 

01) No primeiro período do texto, é apresentado como motivo para a falta de entendimento de que algumas 
atitudes possam ser consideradas pequenas transgressões: 
A) O fato de que no Brasil prevalece a impunidade. 
B) A institucionalização de pequenos delitos que se trata da desmistificação de certas atitudes. 
C) A institucionalização de pequenos delitos que se trata de caracterizá-los como aquilo que foi estabelecido, 

instituído, organizado.  
D) A irresponsabilidade dos transgressores para com as instituições governamentais. 
E) A irresponsabilidade dos transgressores para com as instituições nacionais.  

02) De acordo com o desenvolvimento do texto, percebe-se que o uso das aspas nas expressões “miniabusos” e 
“minidanos” indica:  
A) Que os pequenos delitos dos quais trata o texto são irrelevantes. 
B) A subestimação, por parte do autor, em relação aos “pequenos delitos”. 
C) O uso de termos impróprios ao contexto da linguagem formal. 
D) O uso de neologismos com um caráter irônico, já que para o autor; todo delito, ainda que “pequeno”, não deixa de 

ser uma transgressão.  
E) A importância dada pelos transgressores citados no texto aos pequenos delitos.  

03) “E, em uma sociedade na qual proliferam, ser um cidadão-modelo exige que se reme contra uma poderosa maré 
ou que se beire à santidade.” No trecho em destaque, o autor faz uso de uma metáfora como recurso de 
argumentação que: 
A) Indica a impossibilidade de reação de qualquer cidadão diante de uma sociedade em que proliferam os maus 

exemplos.  
B) Estabelece parâmetros para que um ser social possa ser reconhecido como cidadão-modelo pela sociedade. 
C) Demonstra a exigência da atual sociedade de que uma pessoa seja vista e reconhecida como cidadão-modelo. 
D) Reforça a ideia anterior de que é impossível que um cidadão esteja alheio aos minidanos, miniabusos e maus 

exemplos que vêm ocorrendo na atual sociedade.  
E) É preciso lutar contra uma forte oposição para que haja distanciamento dos maus exemplos descritos 

anteriormente.  
04) Ao citar alguns exemplos de pequenos delitos na construção do texto, o autor:

A) Usa a razão para estabelecer correlações lógicas entre as partes do texto, apontando as causas e os efeitos das 
afirmações que produz. 

B) Agrega ao texto maior confiabilidade, dando peso às afirmações através de dados da realidade observável.
C) Estabelece uma articulação pouco lógica entre os segmentos textuais. 
D) Provoca um distanciamento do tema central para retomá-lo apenas na conclusão. 
E) Esclarece o sentido da metáfora: “... reme contra uma poderosa maré...”
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05) “Os brasileiros que contribuem para a rede de consumo de drogas não são apenas os que as compram mas até os
que as consomem de vez em quando em festas.” A respeito dos elementos de coesão destacados anteriormente, é 
correto afirmar que se referem: 
A) Todos ao mesmo antecedente expresso na oração anterior. 
B) Consumo de drogas e festas, respectivamente. 
C) Brasileiros e consumo de drogas, respectivamente. 
D) Brasileiros e drogas, respectivamente.  
E) Todos ao mesmo elemento expresso no parágrafo seguinte.  

06) “... mas atos aparentemente tão inócuos...” o termo em destaque poderia ser substituído sem prejuízo de 
sentido, considerando-se o contexto, por: 
A) inofensivos  B) inesquecíveis  C) injustos   D) iníquos  E) insidiosos 

07) Preserva-se a coerência entre as ideias do texto, ao se substituir o termo em destaque que inicia o segmento 
“embora não assine” por: 
A) ainda que  B) e   C) todavia  D) como  E) pois 

08) O autor usa a expressão “preguiçosos/ocupados” para referir-se a universitários que encomendam monografias 
a um de seus vizinhos. Pode-se entender pela expressão em destaque que: 
A) Os universitários que encomendam monografias têm uma justificativa considerável para este pequeno delito. 
B) Os universitários que encomendam monografias são, simultaneamente, preguiçosos e ocupados. 
C) Não há uma certeza sobre a real situação dos universitários que encomendam as monografias, preguiçosos ou 

ocupados, ou ainda, preguiçosos e ocupados.  
D) Os universitários que encomendam as monografias são mais preguiçosos que ocupados, já que o termo 

“preguiçosos” aparece primeiro. 
E) Todos os universitários são preguiçosos ou ocupados. 

09) “Apesar de defender sua atividade antiética”, o termo em destaque estabelece relação de coesão entre a 
atividade antiética e: 
A) “um dos vizinhos do autor”.    D) “universitários preguiçosos”. 
B) “um pequeno delito”.     E) “universitários ocupados”. 
C) “o caixa dois”. 

10) Conclui-se, a partir da argumentação do texto, que: 
A) Dizer “não” aos pequenos delitos poderá trazer benefícios à sociedade de uma forma geral, ainda que os 

transgressores não sejam beneficiados. 
B) Lutar contra os pequenos delitos é uma ação solitária na medida em que os mesmos encontram-se 

institucionalizados. 
C) A negação de pequenos delitos traz um benefício não individual, mas coletivo; e ainda, tem a possibilidade de 

chamar a atenção dos desapercebidos para esta situação.  
D) A negação de pequenos delitos tem a possibilidade de restringir a sociedade apenas àqueles capazes de viver sem 

as vantagens da facilidade imprópria. 
E) Em uma sociedade que se guia por pequenos delitos institucionalizados, é possível colocar em posição de destaque 

aqueles que são adeptos de tal prática.
INFORMÁTICA BÁSICAIINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA BBÁÁSSIICCAA

11) Em relação à utilização do Microsoft Word (versão XP – configuração padrão) é INCORRETO afirmar que: 
A) O programa permite a aplicação de formatações básicas nos textos produzidos. Entre as formatações disponíveis 

encontram-se tipo da fonte, tamanho, texto em negrito e texto sublinhado. 
B) As opções de algumas correções ortográficas estão disponíveis para língua portuguesa e também para vários 

outros idiomas. 
C) O Microsoft Word pode salvar arquivos nas extensões .doc, .rtf, .txt e html. 
D) Não é possível a construção de textos confidenciais, isto é, não há nenhum mecanismo para a proteção do 

conteúdo dos textos como criptografia, senha etc. Entretanto, diversas ações administrativas podem ser tomadas 
para garantir a segurança. 

E) Possui ferramenta denominada Assistente de mala direta, usada para criar cartas modelo, etiquetas para 
correspondência e envelopes em massa, a partir de uma lista de endereços existente. 

12) São características de uma Intranet, EXCETO: 
A) Permite o compartilhamento de arquivos. 
B) Permite o compartilhamento de impressoras. 
C) Unifica informações para todos os membros de uma organização, não importando sua localização geográfica. 
D) Acesso rápido às informações, com melhora para tomada de decisão. 
E) É uma rede exclusiva para compartilhamento de mensagens. 
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13) No sistema operacional Windows XP (configuração padrão) assinale as teclas de atalho com suas funções 
descritas corretamente: 
A) Tecla Windows + E: Abre a ferramenta Executar. 
B) Tecla Windows + F: Abre a ferramenta Pesquisar Arquivos ou pastas. 
C) Tecla Windows + P: Abre a ferramenta Executar.  
D) Tecla Windows + W: Abre o programa Microsoft Word. 
E) Tecla Windows + M: Maximiza todas as janelas. 

14) São funções válidas no Microsoft Excel (versão XP – configuração padrão), EXCETO: 
A) SE  B) PGTO  C) ESTATÍSTICA D) MÉDIA  E) MÁXIMO 

15) Sobre a utilização de teclas de atalho na organização de arquivos com o Windows Explorer, assinale a 
alternativa que descreve INCORRETAMENTE uma operação: 
A) Ctrl + P – Imprimir um arquivo selecionado. 
B) F5 – Atualizar exibição. 
C) F2 – Renomear um arquivo selecionado. 
D) Shift + Delete – Excluir permanentemente um arquivo selecionado. 
E) Delete – Mover arquivo selecionado para a lixeira. 

16) No Microsoft Excel (versão XP – configuração padrão), são componentes do menu Dados, EXCETO: 
A) Proteger. B) Classificar.  C) Filtrar.  D) Subtotais.  E) Validação. 

17) Em relação à utilização do Microsoft Word (versão XP – configuração padrão), analise: 
I. Através da criação de seções, podem ser definidas determinadas opções de formatação de página para uma parte 

de um documento. Pode-se criar uma nova seção quando se deseja alterar propriedades como numeração de linha, 
número de colunas, cabeçalhos e rodapés, margens, tamanho e orientação do papel.  

II. Um hiperlink é um texto ou palavra que nos envia para uma URL (Uniform Resource Locator), ou seja, um 
endereço do tipo www.microsoft.com.br ou para outros destinos, tais como: outra página do documento atual ou 
um novo documento, um endereço de e-mail, um arquivo ou mesmo um aplicativo. 

III. São tipos de índices no Microsoft Word: índice remissivo, índice analítico, índice de figuras e índice de 
autoridades.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, II, III  B) I   C) II   D) I, II   E) I, III 

18) Em sistemas gerenciadores de contas de correio eletrônico, assinale o protocolo que deve ser configurado para 
o envio de mensagens: 
A) POP  B) FTP   C) HTTP  D) SMTP  E) TELNET 

19) 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 

20) No Microsoft Excel, são exemplos de operadores aritméticos, EXCETO: 
A) ^  B) %   C) /   D) *   E) <= 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOSCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS

21) Marque a alternativa que NÃO contém uma matéria disciplinada na Constituição da República Federativa do 
Brasil como cláusula pétrea: 
A) A forma federativa de Estado.    D) A separação de Poderes. 
B) O voto direto, secreto, universal e periódico.   E) Os direitos e garantias individuais.  
C) A forma republicana. 

22) Sobre a posse no Código Civil Brasileiro, marque a alternativa INCORRETA: 
A) Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à 

propriedade.
B) Ao sucessor universal é faculdade unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais. 
C) A posse do imóvel faz presumir, até prova contrária, a das coisas móveis que nele estiverem. 
D) Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto 

que não excluam os dos outros compossuidores. 
E) É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.  
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23) De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil NÃO são remunerados necessariamente 
mediante subsídio o(s): 
A) Membros de Poder. 
B) Detentor de cargo eletivo. 
C) Ministros de Estado e Secretários Estaduais e Municipais. 
D) Membros do Ministério Público. 
E) Integrantes da Advocacia Pública, incluindo-se nesta as Procuradorias dos Municípios.  

24) Estando a eficácia do negócio jurídico sujeita a um evento futuro e incerto, diz-se que está sujeita a: 
A) Termo.        D) Condição. 
B) Encargo.       E) Condição potestativa.  
C) Modo. 

25) Em relação ao Código de Processo Civil Brasileiro, marque a afirmativa INCORRETA: 
A) No procedimento ordinário, se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando que não ocorreu o efeito da revelia, 

mandará que o autor especifique as provas que pretenda produzir em audiência.  
B) Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de vinte e quatro horas, reformar sua 

decisão.
C) No caso de o juiz reconhecer a improcedência prima facie, nos moldes do art. 285-A, do Código de Processo 

Civil, poderá o autor apelar, e caso assim proceda, é facultado ao juiz decidir, no prazo de cinco dias, não manter 
a sentença e determinar o prosseguimento da ação. 

D) A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.  
E) Antes da citação, o autor poderá aditar o pedido, correndo à sua conta as custas acrescidas em razão dessa 

iniciativa.
26) Marque a afirmativa INCORRETA: 

A) O serviço funerário é da competência municipal, porquanto se trata inegavelmente de assunto de interesse local. 
Incide, pois, o art. 30, I, da Constituição da República Federativa do Brasil. 

B) Segundo certa corrente doutrinária, os cemitérios públicos qualificam-se como bens de uso especial, vez que nas 
áreas públicas onde se situam há a prestação específica de um serviço de interesse público. 

C) É vedado ao Poder Público adquirir bens mediante a usucapião.  
D) Se um bem público está sendo utilizado para determinado fim público, seja diretamente pelo Estado, seja pelo uso 

dos indivíduos em geral, diz-se que está afetado a determinado fim público. 
E) O bem público está desafetado quando não está sendo usado para qualquer fim público.  

27) Sobre o controle da Administração Pública, marque a alternativa INCORRETA: 
A) O mandado de segurança não substitui a ação popular. 
B) O mandado de segurança não é substituto de ação de cobrança. 
C) A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não 

se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.  

D) É inconstitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança.  
E) Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança.  

28) No Direito Processual Penal pode-se afirmar que cabe recurso no sentido estrito, da decisão que: 
A) Pronunciar o réu. 
B) Impronunciar o réu. 
C) Absolver sumariamente o réu. 
D) Receber a denúncia ou queixa. 
E) Conceder, negar ou revogar livramento condicional. 

29) Sobre o município de São José de Ubá, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) São símbolos do município, o Brasão, a Bandeira e o Hino, representativos de sua cultura histórica.
(     ) A sede do município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade.
(     ) O município de São José de Ubá integra a divisão administrativa do Estado.
A sequência está correta em: 
A) V, V, F  B) V, F, V  C) F, F, V  D) V, V, V  E) F, V, F 

30) Compete ao município de São José de Ubá: 
I. Promover a cultura e a recreação. 

II. Realizar programas de apoio a práticas esportivas. 
III. Regulamentar a utilização de vias e logradouros públicos. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s): 
A) II, III  B) I, II, III  C) I, III   D) II   E) III
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CONHECIMENTOS GERAISCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS GGEERRAAIISS

31) “Mais de 24 anos após o fim do regime militar, encerrado com a posse de José Sarney (vice de Tancredo Neves), 
em 1986, o Brasil continua às voltas com problemas criados naquela fase da nossa história. Há opiniões distintas 
sobre a responsabilidade do Estado e seus agentes por crimes cometidos na época, sobre a legitimidade das 
investigações a respeito e qual a reparação é devida às vítimas.” 
Em relação aos arquivos dos governos militares no Brasil, que permitiriam esclarecer muitas dúvidas, pode-se 
afirmar que: 
A) No governo Lula, foram abertas CPI’s que permitiram o livre acesso, a qualquer cidadão brasileiro, desses 

arquivos.
B) Movimentos por direitos humanos, vítimas e parentes de vítimas do regime militar já foram plenamente atendidos 

em suas reivindicações sobre o acesso dos arquivos citados. 
C) Mesmo que FHC e Lula tenham lutado ao lado do regime militar, eles não impediram em seus respectivos 

governos, o acesso a tais arquivos. 
D) A partir de 1981, com a Lei da Anistia, os arquivos militares até então escondidos foram publicados, para o acesso 

de todos. 
E) A Lei atual garante o sigilo de muitos arquivos e de seus órgãos de segurança até hoje. 

32) “Ao assumir na quinta-feira, dia 17 de setembro de 2009, o cargo de desembargador do Tribunal Regional do 
Trabalho do Paraná, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, tornou-se o primeiro juiz cego do Brasil – ele atuava 
no Ministério Público. ‘Nasci prematuro, tive perda da visão e paralisia dos membros inferiores’, diz Fonseca. 
Assessores lerão para ele em voz alta os processos.”  

(Revista Planeta – 29 de setembro de 2009 – ANO 32 – nº 2080 – Editora Três) 

Pela legislação brasileira atual: 
A) Só as pessoas com pequenas deficiências adquiridas (não de nascença) podem ser empregadas oficialmente ou 

podem participar de concursos públicos. 
B) É vedada a participação e o emprego de pessoas com deficiências físicas e mentais em qualquer caso, exceto aos 

ligados ao direito. 
C) Os deficientes auditivos e visuais têm prioridade nas cotas de emprego, em empresas estatais ou privadas. 
D) Os deficientes físicos, com deficiência de qualquer natureza têm preferência em concursos públicos. 
E) Deve ser estabelecido um percentual de cargos e empregos públicos, em relação às pessoas com determinada 

deficiência física, numa tentativa de compensar a desigualdade decorrente da sua condição física.  
33) Foi no dia 20 de julho de 1969, há 40 anos atrás, que o homem pisou na lua pela primeira vez. A ciência 

espacial depois disso, nunca mais seria a mesma – e seu desenvolvimento chegou ao inimaginável. Na verdade, 
deve-se à lua – tal foi a tecnologia que se teve de criar para alcançá-la – um legado fantástico, não somente 
nesse, mas em diversas áreas científicas. Dentre as conquistas dessa herança tecnológica ligada à conquista da 
lua, a partir de 1969, podemos apontar, EXCETO: 
A) Os satélites espaciais, que hoje possuem um enorme leque de utilidades. 
B) O sistema de telemetria (envio de sinais a distância), criado para monitorar a saúde dos astronautas, rendeu 

aplicações em marca-passos e ambulâncias. 
C) O telégrafo sem fio e o motor à diesel que impulsionaram  as comunicações no mundo inteiro. 
D) A comida desidratada e o velcro que, embora não tenham sido criados pelos programas espaciais, se 

popularizaram com eles. 
E) As frigideiras de teflon, entre outras utilidades da cozinha. 

34) O grupo muçulmano Al-Shabaab, que controla parte de Mogadíscio (capital da Somália) instituiu uma nova 
lei: os celulares não podem ter ringtones, que são considerados anti-islâmicos. Sendo assim, o único toque de 
telefone permitido será a voz de um clérigo lendo o Alcorão. Dentro da religião islâmica, o alcorão é 
considerado:
A) Uma lei que deve ser seguida com a máxima sinceridade – através da qual cada muçulmano atesta que “não há 

outro deus senão Alá, e Maomé é seu servo e mensageiro.”
B) O livro sagrado do islamismo que os muçulmanos acreditam ser a palavra literal de Deus revelada ao profeta 

Maomé.
C) A oração no Islã (conhecida como Salá), composta por 5 partes, todas espalhadas durante o dia e a noite, iniciando 

pela alvorada até à noite. 
D) O tributo que cada muçulmano deve pagar anualmente, calculado a partir dos seus rendimentos. 
E) O nono mês do calendário islâmico, em que cada muçulmano adulto deve abster-se de alimento, bebida, fumo e 

relações sexuais, desde o nascer até o pôr-do-sol.
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35) Cada nação necessita de determinada quantidade de petróleo diariamente e quando consegue produzi-la, diz-
se que o país é autossuficiente em petróleo. O Brasil anunciou oficialmente sua autossuficiência na produção 
de petróleo em 21 de abril de 2006, em cerimônia no Rio de Janeiro. Isso significa que: 
A) Não importamos mais petróleo ou derivados, pois o que temos já é suficiente. 
B) A produção de petróleo e derivados mesmo sendo complexa e cara, já é meta alcançada plenamente pelo Brasil. 
C) O resultado da autossuficiência é medido pelo aspecto contábil, que aparece na balança comercial do país, mas 

não indica que o país não vai importar mais petróleo e derivados. 
D) A capacidade de refino do Brasil é maior do que qualquer país do mundo, o que o coloca em uma situação 

confortável de hegemonia energética. 
E) A Petrobrás produz e comercializa mais de 80 produtos derivados de petróleo, o que é mais do que o suficiente 

para suprir as necessidades do país e exportar. 

CONHECIMENTOS LOCAISCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS LLOOCCAAIISS

36) Sobre o município de São José de Ubá, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) No final do século XIX, o município era conhecido como Rancho dos Ubás. 
(     ) O gentílico de São José de Ubá é ubaense. 
(     ) A instalação do CEASA em São José de Ubá foi de fundamental importância para o seu desenvolvimento. 
A sequência está correta em: 
A) F, V, F  B) V, V, F  C) F, V, V  D) V, F, V  E) F, F, V 

37) Assinale abaixo, uma atração turística natural no município de São José de Ubá: 
A) Cachoeira da Aldeia Velha.    D) Parque de Itacolomi. 
B) Cachoeira Dourada.     E) Cachoeira da Prata. 
C) Serra do Cipó. 

38) Sobre o município de São José de Ubá, analise: 
I. Pertencente ao Noroeste Fluminense, o município faz parte do bioma da Mata Atlântica brasileira que cobria toda 

a região. 
II. O município pertence a Bacia Hidrográfica do Rio Muriaé. 

III. O clima é quente e chuvoso nos verões, e os invernos são mais frios e secos. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II  B) I, II, III  C) I   D) II, III  E) I, II 

39) Sobre o município de São José de Ubá, marque a afirmativa INCORRETA: 
A) A pecuária leiteira também é atividade bastante praticada em São José de Ubá, embora os pecuaristas não contêm 

rebanho de boa qualidade e condições para o seu desenvolvimento. 
B) Comemora-se em 28 de dezembro, a emancipação do município. 
C) O plantio de mandioca mudou a história econômica do município. 
D) A pecuária leiteira é uma atividade bastante praticada em São José de Ubá. 
E) O município de São José de Ubá é conhecido como a “terra do tomate.” 

40) “_______________ é o padroeiro do município de São José de Ubá.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior: 
A) Santo Expedito      D) São Pedro 
B) Santo Antônio      E) São Paulo 
C) São José 







