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CCCAAARRRGGGOOO::: AAASSSSSSIIISSSTTTEEENNNTTTEEE SSSOOOCCCIIIAAALLL

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.
SAÚDE PÚBLICASSAAÚÚDDEE PPÚÚBBLLIICCAA

11) A compreensão da saúde e da doença como modelo epidemiológico está baseado em três componentes: agente,
hospedeiro e meio, considerados como fatores causais. Estes fatores, evoluem no campo da saúde com o 
envolvimento de fatores, tais como, EXCETO: 
A) Ambiente.      D) Sistema/serviços de saúde. 
B) Estilo de vida.      E) Produção social. 
C) Biologia humana. 

12) As Unidades Básicas de Saúde (UBS) constituem uma estratégia para alcançar um aumento de cobertura das 
ações de saúde na população. Sobre UBS, é INCORRETO afirmar que: 
A) Constituem a porta de entrada do usuário ao sistema de saúde. 
B) São destinadas a um determinado grupo populacional que mora ou trabalha em sua área de abrangência. 
C) É um modelo de intervenção social que extrapola todo o eixo sanitário. 
D) Através das ações da UBS busca-se a integralidade dos serviços e sua hierarquização. 
E) É um modelo assistencial construído a partir do serviço municipal de saúde. 

13) Analise abaixo, os princípios que compõem o Sistema Único de Saúde (SUS): 
I. Universalidade.   II. Integralidade.   III. Equidade.   IV. Regionalidade. 
Estão corretas apenas as alternativas: 
A) I, II, III  B) I, II, III, IV  C) I, III, IV  D) II, III, IV  E) II, IV 
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14) Diversos são os objetivos que norteiam a Vigilância Ambiental em Saúde. Neste sentido, é correto afirmar que: 
A) Indicar os riscos sigilosos dos condicionantes ambientais e determinantes de doenças. 
B) Estabelecer os principais parâmetros, atribuições, procedimentos e ações relacionadas à vigilância ambiental. 
C) Proteger indivíduos junto aos órgãos, utilizando ações relacionadas a recuperação do paciente. 
D) Responsabilizar o agente causador de focos das doenças. 
E) Processar instrumentos de planejamento para o SUS. 

15) Como instrumento importante da vigilância sanitária, a notificação compulsória deve ocorrer, no caso das 
seguintes doenças:
A) Leptospirose e hanseníase.    D) Blastomicose e pneumonia. 
B) Endocardite e cardiopatia.    E) Diabetes e difteria. 
C) Herpes e coqueluche. 

16) Dos conhecidos sintomas da Dengue abaixo indicados, marque o INCORRETO: 
A) Falta de apetite e cansaço.    D) Perda de unhas e cabelo. 
B) Erupção na pele.      E) Febre alta durante cinco até sete dias. 
C) Dores na cabeça, corpo e olhos. 

17) Ocorrendo um surto de verminose em determinado bairro ou região, algumas ações profiláticas preventivas 
devem ser tomadas, tais como, EXCETO: 
A) Proibir uso das fezes humanas para adubo. 
B) Promover o saneamento básico extensivo a toda população. 
C) Organizar o transporte coletivo de grande alcance. 
D) Estabelecer formas de educação para a saúde, usando esta ocorrência. 
E) Verificar as condições de moradia desta população, buscando alternativas de melhorias, se for o caso.  

18) Nos termos da Lei nº. 8080/1990 que estabelece as atribuições do SUS, a nível municipal, nas alternativas 
abaixo, marque V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) Participação na formulação de políticas, planos e programas de saúde.
(     ) Organização da prestação de serviços no âmbito municipal.
(     ) Realização das investigações epidemiológicas de casos e surtos.
(     ) Participação em programas especiais formulados no âmbito estadual.
A sequência está correta em: 
A) V, V, F, V B) V, V, V, V  C) V, V, F, F  D) V, F, V, F  E) V, V, V, F  

19) No campo de atuação do SUS estão incluídas ações e serviços, tais como, EXCETO: 
A) Vigilância sanitária.     D) Estatística sanitária. 
B) Vigilância epidemiológica.    E) Saúde do trabalhador. 
C) Alimentação e nutrição. 

20) A forma de representação dos usuários do SUS no Conselho Municipal de Saúde, conforme determina a Lei 
Federal nº. 8142/1990, será: 
A) Dependente. B) Tripartite.  C) Paritária.  D) Individualizada. E) Indicada. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOSCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS

21) O Assistente Social, segundo o Código de Ética Profissional, está sujeito a uma séria de penalidades. Analise-as: 
I. Suspensão do exercício profissional. 

II. Advertência reservada. 
III. Advertência pública. 
IV. Multa.
V. Cassação do registro profissional. 
Assinale a sequência correta de aplicação de tais penalidades:
A) I, II, IV, III, V    B) II, III, IV, I, V C) V, IV, III, II, I D) IV, II, III, I, V E) III, II, I, V, IV 

22) Sobre o histórico de constituição da política de assistência social até sua consolidação em um sistema 
descentralizado e participativo, é correto afirmar que: 
A) Em 1988, com a aprovação da Constituição Federal, foi criado o Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS). 
B) Na década de 1960, foi criada a Legião Brasileira de Assistência (LBA). 
C) A partir de 1977, com a criação do Ministério da Previdência e Assistência Social, a assistência social, então na 

condição de fundação pública, vinculou-se ao sistema de proteção social sem, contudo, definir a unidade da 
política de assistência social no novo SINPAS – Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. 

D) Somente a partir de 1966, a assistência social vinculou-se ao Sistema Nacional de Previdência e Assistência 
Social.

E) A assistência social vinculou-se ao Sistema Nacional de Serviço Social ao Consumidor, em 1988. 
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23) O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) representa a materialização de um regime geral próprio de 
gestão. O caráter desse regime foi atribuído pela Constituição Federal, artigo 204 inciso I e se particulariza 
pelos seguintes objetivos, EXCETO:  
A) Pela exigência de unidade de concepção e ação integrada entre os três entes federativos (federal, estadual e 

municipal). 
B) Pela exigência de ação integrada com a sociedade civil através de suas organizações sem fins lucrativos, 

nominadas em lei como entidades de assistência social, sob o modelo público não contributivo e não lucrativo de 
gestão, cuja direção, nem estatizadora, nem de subsidiariedade, consagra parcerias sob a primazia do dever de 
Estado e do direito de cidadania.  

C) Pela articulação e integração com as demais políticas sociais e econômicas, descaracterizando o seu campo de 
especificidade como política pública de seguridade social.  

D) Pelo compromisso com o desenvolvimento humano e social do país. 
E) Pela partilha de ações intersetoriais governamentais para enfrentar e superar a pobreza, as desigualdades sociais, 

econômicas e as disparidades regionais e locais existentes no país.  
24) São deveres dos assistentes sociais em suas relações com a justiça: 

A) Apresentar à justiça, quando convocado, somente na qualidade de perito, as conclusões do seu laudo ou 
depoimento, mesmo que seja necessário extrapolar o âmbito da competência profissional, desde que não viole os 
princípios éticos contidos no Código de Ética Profissional. 

B) Depor como testemunha sobre situação sigilosa do usuário de que tenha conhecimento no exercício profissional, 
desde que autorizado para tanto. 

C) Aceitar nomeação como perito e/ou atuar em perícia, mesmo quando a situação não se caracterizar como área de 
sua competência ou de sua atribuição profissional. 

D) Aceitar nomeação como perito e/ou atuar em perícia, mesmo quando a situação infringir os dispositivos legais 
relacionados a impedimentos ou suspeição. 

E) Comparecer perante a autoridade competente, quando intimado a prestar depoimento, para declarar que está 
obrigado a guardar sigilo profissional nos termos do Código de Ética Profissional e da Legislação em vigor. 

25) A Norma Operacional Básica – NOB/SUAS disciplina a gestão pública da política de assistência social no 
território brasileiro, exercida de modo sistêmico pelos entes federativos, em consonância com a Constituição 
da República de 1988, a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e as legislações complementares a ela 
aplicáveis. Seu conteúdo estabelece, EXCETO:  
A) O caráter do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 
B) As funções da política pública de assistência social, desconsiderando a extensão da proteção social brasileira que é 

abordada na Política Nacional de Assistência Social (PNAS). 
C) Os níveis de gestão do SUAS. 
D) As instâncias de articulação, pactuação e deliberação que compõem o processo democrático de gestão do SUAS. 
E) As regras de transição.  

26) O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) regula em todo o território nacional a hierarquia, os vínculos e 
as responsabilidades do sistema cidadão de serviços, benefícios, programas, projetos e ações de assistência 
social, de caráter permanente e eventual, sob critério universal e lógica de ação em rede hierarquizada de 
âmbito municipal, distrital, estadual e federal. Assinale a alternativa que representa um dos princípios 
organizativos do SUAS: 
A) Centralização político-administrativa. 
B) Direção da focalização do sistema por meio do estabelecimento de níveis básicos de cobertura de serviços. 
C) Integração de objetivos, ações, serviços, benefícios, programas e projetos em rede hierarquizada e territorializada, 

pela complexidade dos serviços e em parceria com organizações e entidades de assistência social.  
D) Integração de objetivos, ações, serviços, benefícios, programas e projetos em rede hierarquizada, mas não 

territorializada. 
E) Integração de objetivos, ações, serviços, benefícios, programas e projetos em rede hierarquizada e territorializada, 

pela complexidade dos serviços e sem qualquer tipo de parceria com organizações e entidades de assistência 
social por tratar-se de comando único governamental. 

27) A proteção social de assistência social consiste no conjunto de ações, cuidados, atenções, benefícios e auxílios 
ofertados pelo SUAS para redução e prevenção do impacto das vicissitudes sociais e naturais ao ciclo da vida, 
à dignidade humana e à família como núcleo básico de sustentação afetiva, biológica e relacional. Assim, 
assinale a alternativa que representa uma das garantias da proteção social de assistência social: 
A) A matricialidade sociofamiliar.    D) A segurança social de renda. 
B) A proteção pró-ativa.     E) A territorialização. 
C) A integração à Seguridade Social. 
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28) Em relação ao sigilo profissional do Assistente Social, é correto afirmar que: 
A) O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo de que o assistente social tome conhecimento, como decorrência do 

exercício da atividade profissional. 
B) Em trabalho multidisciplinar o assistente social poderá fornecer informações de toda ordem. 
C) É permitido ao assistente social revelar sigilo profissional. 
D) A quebra do sigilo não é admissível em nenhuma hipótese. 
E) A quebra de sigilo profissional é um dever do assistente social e somente é admissível, por solicitação do 

Conselho Tutelar quando a questão envolver criança e/ou adolescente. 
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

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. 
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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.
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    B) Santo Antônio C) São José  D) São Pedro  E) São Paulo  







