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CCAARRGGOO::  EENNGGEENNHHEEIIRROO  AAGGRRÔÔNNOOMMOO  
 

Texto 
 

Proteção, sim; violação de privacidade, não. Esse é o desejo dos consumidores brasileiros que navegam na 
Internet. E esse é o mote – mais que o mote, o alerta – que orienta a campanha lançada pelo Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor (Idec) na última terça-feira, contra o Projeto de Lei 84/99, que trata de crimes 
cibernéticos. 

A campanha “Consumidores contra o PL Azeredo” pretende chamar a atenção da sociedade para a ameaça 
que o PL 84 representa ao direito à privacidade e liberdade na rede, aos direitos dos consumidores no acesso aos 
produtos e serviços e no direito fundamental de acesso à cultura, à informação e à comunicação. 

No Congresso desde 1999, o PL 84/99 segue na Câmara dos Deputados nos termos do texto substitutivo 
proposto pelo deputado Eduardo Azeredo (PSDB-MG). O PL Azeredo tramita em caráter de urgência na Casa e 
está prestes a ser votado no início de agosto, quando termina o recesso parlamentar. Se aprovado, desviando-se 
de sua pretensa função de combater os crimes na Internet, o projeto vai instaurar um cenário de vigilância e 
monitoramento na rede, restringindo sensivelmente os direitos e liberdades e criminalizando condutas que são 
cotidianas dos cidadãos no mundo virtual. 

Para os consumidores, a aprovação do projeto traz consequências drásticas, especialmente se 
considerarmos que a Internet é inteiramente permeada por relações de consumo. Desde a conexão até o acesso a 
conteúdos em sites, produtos e serviços via comércio eletrônico, passando pela utilização de e-mails, plataformas 
colaborativas e redes sociais, em menor ou maior grau, tudo é relação de consumo e deve ser entendido na lógica 
da defesa dos direitos consagrados pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). 

Há 20 anos, esse mesmo CDC tenta fazer valer um de seus princípios básicos: a boa-fé. Pressupõe-se que 
todos são legítimos titulares de direitos e praticam seus atos cotidianos com base na legalidade, na confiança e no 
respeito. Por óbvio, essa premissa é válida também para a Internet. O que o PL Azeredo faz, no entanto, é 
inverter essa lógica. No lugar da presunção da boa-fé, instaura-se a constante suspeita. No lugar do respeito à 
privacidade dos dados e informações dos usuários, o projeto determina a sua vigilância constante, como se a 
qualquer momento fossem praticar um crime, um ato de vandalismo, uma atitude ilícita. Para o PL Azeredo, como 
norma penal que é, na Internet todos passam a ser suspeitos até que se prove o contrário.                                                 

(Guilherme Varella, Carta Capital. 28/07/11) 
 

01 
Na frase “Proteção, sim; violação de privacidade, não”, há uma indicação de  
A) ideia de concessão.       D) causa e consequência. 
B) motivo e finalidade.       E) ideias que se completam. 
C) oposição de ideias.  
 

02 
Assinale o elemento de coesão textual destacado que tem o seu referente corretamente identificado. 
A) “Esse é o desejo dos consumidores...” – Proteção, sim; violação de privacidade, não 
B) “E esse é o mote...” – Internet 
C) “Por óbvio, essa premissa é válida...” – defesa dos direitos 
D) “... e praticam seus atos cotidianos...” – direitos 
E) “... é inverter essa lógica.” – validade da Internet 
 

03 
De acordo com o contexto, a palavra “mote” significa 
A) alerta.  B) conceito.   C) campanha.  D) motivo.  E) mostra. 
 

04 
Acerca da regência verbal, no trecho “... a ameaça que o PL 84 representa ao direito à privacidade e liberdade 
na rede...”, é correto afirmar que 
A) a ocorrência de preposição em “ao direito” deve-se à presença do verbo “representa”. 
B) a ocorrência de crase deve-se à presença do verbo “representa”. 
C) substituindo “privacidade” por “regalias” mantém-se o sinal indicador de crase. 
D) “representa o direito à privacidade” é uma reescrita que mantém a correção e o sentido. 
E) a indicação de crase em “à privacidade” deve-se à presença de “direito”.  



CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO (28-M) 
  - 3 - 

05 
Algumas palavras ou expressões assumem sentido conotativo de acordo com o contexto no qual estão 
inseridas. Isso ocorre em 
A) “... que navegam na Internet.”     D) “O PL Azeredo tramita em caráter de urgência...” 
B) “... que trata de crimes cibernéticos.”      E) “... criminalizando condutas que são cotidianas...”  
C) “... traz consequências drásticas,...” 
 

06 
O uso de travessões no 1º§ indica 
A) uma citação textual. 
B) introdução de uma enumeração. 
C) dúvida e hesitação referentes às ideias do texto. 
D) atribuição de expressividade ao trecho que eles separam.  
E) destaque de palavras não características da linguagem padrão. 
 

07 
De acordo com o texto, o Projeto de Lei 84/99 
A) determina o acesso irrestrito a produtos e serviços virtuais. 
B) atende ao clamor público de que seja instituída uma proteção virtual. 
C) é incentivado pela campanha: Proteção, sim; violação à privacidade, não. 
D) impõe limites no mundo virtual desconsiderando o respeito à privacidade.  
E) está de acordo com a lógica de defesa dos direitos consagrados pelo CDC. 
 

08 
Assinale a alternativa que apresenta a classificação do “que” DIFERENTE dos demais. 
A) “... que navegam na Internet.”     D) “... que trata de crimes cibernéticos.” 
B) “... que orienta a campanha lançada...”    E) “... a ameaça que o PL 84 representa...” 
C) “... mais que o mote, o alerta...”  
 

09 
No 3º§, ao falar do PL 84, quanto à sua aprovação, está expressa uma ideia de  
A) finalidade.  B) condição.   C) acréscimo.  D) tempo.  E) explicação. 
 

10 
O texto afirma que o PL 84 apresenta um conteúdo expressando que, a qualquer momento, alguém pode 
praticar um crime, um ato de vandalismo, uma atitude ilícita. Tal pressuposto indica  
A) hipótese.  B) certeza.  C) condição.  D) indução.  E) altivez. 

  

RRAACCIIOOCCÍÍNNIIOO  LLÓÓGGIICCOO  
11 
Marcos tem um telefone celular e um fixo. De quantas maneiras ele pode utilizar esses aparelhos para fazer 
cinco ligações, sendo que pelo menos duas delas sejam com o telefone fixo? 
A) 15    B) 10                 C) 18     D) 26         E) 30 
 

12 
A razão entre as áreas do retângulo e do triângulo é 
A) 1/4.                        
B) 4.                        
C) 1/2.                          
D) 2.                           
E) 1.       
 

13 
Numa garrafa há um certo volume de água. Se forem retirados dois terços desse volume e, em seguida, 
colocados metade do que sobrar mais 100 ml, a garrafa passará a conter um volume de 1000 ml de água. 
Assim, o volume de água contido nessa garrafa é de 
A) 1650 ml.           B) 1800 ml.               C) 1530 ml.                D) 1920 ml.                   E) 2100 ml. 
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14 
O maior de 3 prédios tem 8 andares a mais que o menor deles, e juntos eles totalizam 85 andares, sendo que 
todos têm um número ímpar de andares. As somas dos algarismos dos números de andares do prédio mais 
baixo, do meio e do mais alto são, respectivamente, iguais a 
A) 3, 9, 11.           B) 5, 11, 4.          C) 7, 9, 6.               D) 7, 11, 4.          E) 9, 11, 8. 
 

15 
Seja a sequência (3x – 2, 4x + 1, x2 – 2) uma progressão aritmética, cujos termos são todos positivos. O quinto 
termo dessa sequência é 
A) 52.               B) 43.                    C) 54.                    D) 41.                    E) 48.              
 

16 
A interseção entre dois conjuntos A e B tem 12 elementos e a união entre eles tem 21. Quantos elementos têm 
o conjunto B se o conjunto A tem 11 elementos? 
A) 19                  B) 22                  C) 20                 D) 21                  E) 18 
 

17 
Seja a sequência de letras U, ____, T, Q, C, ____, S, ____, N, ____. As letras que completam corretamente as 
lacunas são 
A) todas vogais.       D) três vogais e uma consoante. 
B) todas consoantes.      E) três consoantes e uma vogal.  
C) duas consoantes e duas vogais. 
 

18 
Num livro de culinária, toda receita com ovo leva açúcar e toda receita com açúcar leva leite. Assinale a 
afirmativa correta. 
A) Nenhuma receita leva açúcar, leite e ovo.    D) Toda receita com ovo leva leite. 
B) Alguma receita com ovo não leva leite.   E) Nenhuma receita com açúcar leva leite e ovo. 
C) Toda receita com leite leva açúcar. 
 

19 
Uma caixa de fósforo contém 51 palitos entre longos e curtos. Retirando-se metade dos palitos curtos, as 
quantidades de palitos longos e curtos passam a ser iguais. A diferença entre os dois tipos de palitos contidos 
nessa caixa é 
A) 17.                  B) 21.                C) 19.                  D) 18.                  E) 14. 
 

20 
Considere que a lua completa um ciclo em 29,5 dias. Se um ano de 365 dias começou com lua cheia, então a 
nona lua cheia desse ano ocorrerá no dia 
A) 25 de agosto.       D) 24 de setembro. 
B) 27 de julho.         E) 21 de novembro.  
C) 23 de outubro.  

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 

21 
“Das mais de 7.700 cooperativas distribuídas em todo país, Minas Gerais sedia __________ desse total, sendo o 
_______________ estado em número de organizações associativas. Aproximadamente 800 cooperativas estão 
registradas no Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, totalizando mais de 900 
mil associados e ________________ empregos diretos. Estima-se que, em 2009, as cooperativas mineiras 
tenham movimentado R$ 16,2 bilhões, o que representa __________ do PIB do Estado.” Assinale a alternativa 
que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) 3,6% / sexto / 8 mil / 1,7%     D) 1,3% / oitavo / 13 mil / 3,9% 
B) 50,8% / primeiro / 221 mil / 25,6%    E) 10,3% / quarto / 26 mil / 6,3% 
C) 34,1% / segundo / 44 mil / 9,9% 
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22 
A respeito da proteção de nascentes em áreas rurais, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A maioria das estradas construídas no meio rural não passou por um planejamento adequado com o objetivo 

de proteger as nascentes. É costume projetar as estradas perto de rios e nascentes por serem esses terrenos 
naturalmente mais planos e, portanto, de relevo mais favorável. Assim, realizam-se cortes para construção da 
estrada em locais indevidos do terreno, deixando o solo exposto a diferentes processos de erosão causados 
pelas chuvas, o que torna o terreno mais compactado e mais propício à formação de enxurradas. 

(     ) É um fator insignificante a proximidade das culturas que utilizam elevado nível de produtos químicos, pois 
mesmo que nas épocas das chuvas esses poluentes desçam com as enxurradas para as nascentes, ou se 
infiltrem no solo atingindo o lençol freático, tais produtos químicos agrícolas serão eliminados com fervura, 
cloração ou filtragem. 

(     ) Devem ser retiradas todas e quaisquer habitações, galinheiros, estábulos, pocilgas e outras construções que 
possam, ou por infiltração das excreções, ou por carreamento superficial (enxurradas), contaminar o lençol 
freático, bem como poluir diretamente a nascente. 

(     ) O pasto e os animais devem estar afastados, ao máximo, da nascente, pois, mesmo que os animais não 
tenham livre acesso à água, seus dejetos contaminam o terreno e, nos períodos de chuvas, acabam por 
contaminar a água. Desta forma, organismos patogênicos que infestam os animais podem atingir o homem; a 
tuberculose bovina, a brucelose e a aftosa são, dentre outras, doenças que podem contaminar o homem, 
tendo como veículo a água contaminada.  

A sequência está correta em 
A) F, F, V, V   B) F, V, V, V  C) V, F, V, V  D) V, F, F, F  E) F, V, F, V 
 

23 
Sobre a irrigação localizada, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A área deve ser plana ou nivelada artificialmente a um limite de 1%. Além disso, é um dos meios de irrigação 

mais afetados pelos ventos. 
B) No método da irrigação localizada, a água é, em geral, aplicada em apenas uma fração do sistema radicular das 

plantas, empregando-se emissores pontuais (gotejadores), lineares (tubo poroso ou “tripa”) ou superficiais 
(microaspersores). 

C) O teor de umidade do solo pode ser mantido alto, através de irrigações frequentes e em pequenas 
quantidades, beneficiando culturas que respondem a essa condição. 

D) Seu custo inicial é relativamente alto, tanto mais alto quanto menor for o espaçamento entre linhas laterais, 
sendo recomendado para situações especiais como pesquisa, produção de sementes e de milho verde. É um 
método que permite automação total, o que requer menor emprego de mão-de-obra em sua operação. 

E) Os principais sistemas de irrigação localizada são o gotejamento, a microaspersão e o gotejamento 
subsuperficial. 

 

24 
A utilização de águas residuárias de esgotos tratados em cultivos agrícolas tem sido uma prática cada vez mais 
adotada, tanto pelas empresas que tratam os efluentes domésticos, quanto pelos produtores rurais. Diante do 
exposto, assinale a alternativa correta. 
A) A economia de água por meio do reúso de esgoto sanitário para fins potáveis tem sido largamente empregada. 

Em países onde a disponibilidade de água potável é pequena, como Canadá, o uso para o abastecimento público 
de água proveniente de esgoto pré-tratado é intenso.  

B) A qualidade sanitária das plantas submetidas a águas residuárias foi avaliada em algumas pesquisas, tendo sido 
registrados casos de contaminação graves na sua maioria. Os índices de coliformes foram significativamente 
maiores do que nos produtos comerciais irrigados com água natural e amostrados para comparação.   

C) As águas residuárias apresentam consideráveis quantidades de nutrientes essenciais ao crescimento e 
desenvolvimento de plantas. Estas águas são consideradas de grande potencial para fertirrigação em sistemas de 
produção agrícola porque estes nutrientes apresentam-se em quantidades balanceadas. 

D) A escolha do cultivo agrícola tem papel decisivo na avaliação da viabilidade da irrigação com esgoto tratado, uma 
vez que a resistência cultural poderá trazer restrições à comercialização do produto final. 

E) Solos rasos, arenosos, básicos e de baixa reserva de ácidos são indicados como aqueles de maior aptidão para 
fertirrigação com águas residuárias, tendo em vista as contribuições para construção da fertilidade do solo e 
seguridade ambiental. 
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25 
“____________________ é o único estado brasileiro livre de febre aftosa sem vacinação. O último registro 
desta enfermidade foi feito no ano de __________.” Assinale a alternativa que completa correta e 
sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) Minas Gerais / 1996      D) Mato Grosso / 1999 
B) Santa Catarina / 1993     E) Goiás / 1994 
C) Rio Grande do Sul / 1997 

 
26 
Com relação aos aspectos envolvidos no abate humanitário de animais de açougue e aves, é INCORRETO 
afirmar que 
A) animais de açougue são os mamíferos (bovídeos, equídeos, suínos, ovinos, caprinos e coelhos) e aves 

domésticas, bem como os animais silvestres criados em cativeiro, sacrificados em estabelecimentos sob 
inspeção veterinária. 

B) são dois os métodos de insensibilização para o abate humanitário dos animais: método mecânico e método 
elétrico. Após a insensibilização deve ocorrer o abate, que é a morte do animal por sangria com a seção dos 
grandes vasos pulmonares ou renais, no máximo uma hora após a insensibilização.    

C) os animais acidentados ou em estado de sofrimento durante transporte ou chegada no estabelecimento de 
abate devem ser submetidos à matança de emergência. Para isto, os animais não devem ser arrastados e sim 
transportados para o local do abate de emergência por meio apropriado e que não acarrete qualquer 
sofrimento inútil. 

D) os dispositivos produtores de descargas elétricas apenas poderão ser utilizados, em caráter excepcional, nos 
animais que se recusem a mover nos bretes e corredores, desde que essas descargas não durem mais de dois 
segundos e haja espaço suficiente para que os animais avancem. Estas descargas devem ser aplicadas somente 
nos membros. 

E) os animais não serão colocados no recinto de insensibilização, se o responsável pela operação não puder 
proceder a essa ação imediatamente após a introdução do animal no recinto. 

 
27 
Sobre aspectos básicos ao Sistema de Plantio Direto (SPD), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 
as falsas. 
(     ) Sistema baseado na ausência de movimentação do solo e na manutenção de resíduos orgânicos na 

superfície do solo; provoca alterações na dinâmica da matéria orgânica e da atividade biológica, 
modificando, principalmente, os processos intrínsecos do solo; provoca alterações na estrutura e na 
dinâmica físico-hídrica do solo. 

(     ) A compactação do solo é um processo raramente observado no SPD. Além disso, a contínua adição 
superficial de resíduos vegetais favorece a lixiviação da matéria orgânica e o empobrecimento do solo em 
suas camadas superficiais. 

(     ) O SPD está baseado na ausência de revolvimento do solo, em sua cobertura permanente e na rotação de 
culturas. A não mobilização do solo favorece o acúmulo de material orgânico pela sua menor taxa de 
decomposição e menores perdas por erosão. 

(     ) A combinação do efeito da palhada na superfície do solo e uma rede de macroporos contínuos em 
profundidade proporciona um aumento da infiltração de água, quando comparado ao sistema convencional 
de preparo do solo. Porém, quando o SPD é comparado com a condição natural, verifica-se que ainda há um 
decréscimo na quantidade de água infiltrada no solo. 

A sequência está correta em 
A) F, V, F, F  B) V, V, V, F  C) F, V, V, V  D) F, F, F, V  E) V, F, V, V 

 
28 
São exemplos de agentes patogênicos e anticorpos específicos para micro-organismos dos quais os lotes de 
aves produtoras de ovos SPF devem estar livres, EXCETO: 
A) Campilobacteriose genital.     D) Vírus Influenza. 
B) Vírus da doença de Marek.     E) Vírus da doença de Newcastle. 
C) Salmonella sp.  
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29 
Muitos frutos e hortaliças são plantados sob cultivo protegido por  
I. luminosidade. 
II. temperatura do ar e do solo. 
III. produtividade. 
IV. presença de ventos. 
V. inimigos naturais de insetos e pragas. 

VI. estresse. 
VII. umidade do ar e do solo. 
VIII. danos por pragas. 
IX. volume de inseticidas e acaricidas. 
X. duração da camada protetora de agrotóxicos. 

Assinale a alternativa que apresenta apenas os aspectos, dos listados anteriormente, que no cultivo protegido 
ocorram em maior quantidade / frequência / probabilidade que no cultivo convencional. 
A) I, II, V, VI, IX       D) I, III, IV, VI, VIII, X  
B) I, III, V, VII, IX       E) II, IV, VI, VIII, X 
C) II, III, VII, VIII, IX, X 

 
30 
Com relação aos aspectos sócio-econômicos do estado de Minas Gerais, analise. 
I. Minas Gerais é o terceiro maior produtor de café e leite do Brasil, o primeiro na produção de cana-de-açúcar 

e o quinto produtor nacional de milho. Minas Gerais também tem o terceiro maior rebanho de equinos e o 
primeiro rebanho de bovinos do país. A área plantada em todo o Estado chega a 1,5 milhão de hectares e o 
número estimado de produtores rurais atualmente é de 50 mil. É também o principal Estado desmatador do 
País. 

II. Dentre os Estados mais populosos do Brasil, Minas Gerais (19,5 milhões) ocupa a segunda posição, atrás de 
São Paulo (41,2 milhões) e à frente do Rio de Janeiro (15,9 milhões), Bahia (14 milhões) e Rio Grande do Sul 
(10,6 milhões).  

III. O limão destacou-se entre as frutas comercializadas, movimentando US$ 4,2 milhões e representando 68,6% 
da receita de exportação de frutas pelo estado em 2011. Em relação ao ano anterior, o valor das exportações 
de limão aumentou 507,3% e atingiu o maior montante histórico. O norte de Minas Gerais é a principal região 
produtora de limão e responde por 58,9% da produção estadual. 

IV. O Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais não faz parte do 
plenário do COPAM (Conselho Estadual de Política Ambiental), pois apenas podem participar membros do 
poder público de pastas intrinsecamente relacionadas ao meio ambiente. 

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

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
 
Texto para responder às questões de 31 a 33.  
 

Os compostos químicos que destroem a camada de ozônio têm origem em substâncias chamadas 
clorofluorcabonos (CFC’s), que começaram a ser usados no século passado em vários produtos, incluindo 
refrigeradores. Estes compostos químicos, que aumentam o chamado “buraco” na camada de ozônio, foram 
proibidos ou tiveram o uso limitado pelo Protocolo de Montreal das Nações Unidas, assinado em 1987, mas 
permanecem por tanto tempo na atmosfera que os especialistas esperam que os danos continuem por décadas. 

(BBC/Brasil – www.bbc.co.uk/portuguese/noticias – 02/10/11) 
 

31 
Este fenômeno, detectado inicialmente na década de 1980, ocorreu na região do(a)(s) 
A) África.       D) Ártico. 
B) América do Sul.      E) proximidades da linha do Equador. 
C) Antártica. 
 

32 
Os efeitos da incidência dos raios ultravioletas (UV) na superfície da Terra estão associados, principalmente, ao 
aumento da incidência de uma doença na pele dos seres humanos denominada 
A) albinismo.       D) psoríase. 
B) câncer.        E) vitiligo. 
C) envelhecimento precoce. 
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33 
Enquanto o Protocolo de Montreal objetiva a erradicação, de forma gradativa, das substâncias nocivas à 
camada de ozônio, o Protocolo de Kyoto objetiva 
A) ampliar a vigilância e proteção das áreas verdes do planeta. 
B) estabelecer valores para as riquezas naturais de uma nação. 
C) preservar a biodiversidade com a promoção de ações de controle e proteção. 
D) proibir a produção química dos poluentes orgânicos persistentes. 
E) reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa. 
 

34 
Sobre a localização geográfica do Brasil, é correto afirmar que 
A) é cortado pelo Trópico de Câncer na região Sul. 
B) encontra-se na parte centro-ocidental do sul da América. 
C) faz fronteira com todos os países da América do Sul. 
D) possui três faixas distintas de fuso horário e horário de verão. 
E) seu ponto extremo ao Norte está localizado no Oiapoque/AP. 
 

35 
Em 2012, os Estados Unidos podem passar a ter 51 estados, com a inclusão do estado livre associado de 
A) Bahamas.  B) Bermudas.  C) Cuba.  D) Groelândia.  E) Porto Rico. 
 

36 
Em um planeta onde a comunidade internacional instituiu um Tratado de Não-Proliferação Nuclear – TNP, a 
incursão do Irã e da Coreia do Norte em experimentos nucleares gera grande preocupação. Sobre o 
posicionamento do Brasil com relação à esta questão, pode-se afirmar que 
I. aderiu a este tratado no governo de Fernando Henrique Cardoso. 
II. ainda não assinou o Protocolo adicional do TNP. 
III. assim como Israel e Paquistão, o país já possui arsenal nuclear. 
IV. construiu uma usina secreta contrariando as normas do TNP. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II   B) III, IV   C) I, III   D) II, IV   E) I, II, IV 
 

37 
Relacione corretamente os blocos econômicos com algumas de suas respectivas nações integrantes. 
Blocos econômicos: 
1. União Europeia. 
2. Nafta. 
3. Unasul. 
4. Caricom. 

Países integrantes: 
(     ) Estados Unidos e Canadá. 
(     ) Luxemburgo e Estônia. 
(     ) Dominica e Granada. 
(     ) Brasil e Argentina. 

A sequência está correta em 
A) 3, 4, 1, 2  B) 2, 1, 4, 3  C) 1, 4, 3, 2  D) 2, 3, 1, 4  E) 3, 1, 4, 2 
 

38 
O povo curdo, de etnia indo-europeia, é considerado o maior grupo étnico sem estado do mundo, tendo parte 
significativa de sua população abrigada nos países 
A) Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália.   D) Líbano, Síria e Arábia Saudita. 
B) Índia, Paquistão e Indonésia.     E) Turquia, Irã e Iraque. 
C) Itália, Grécia e Macedônia. 
 

39 
Muito conhecido(a) como “Grupo dos Ricos”, foi instituído(a) na década de 1960, possuindo sede em Paris, na 
França, e congregando cerca de 30 países comprometidos com a economia de livre comércio. Trata-se do(a) 
A) G8. 
B) G20. 
C) Organização das Nações Unidas (ONU). 
D) Organização Mundial do Comércio (OMC). 
E) Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
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40 
Analise. 

 
(http://geografiadoalfredo.blogspot.com.br/2011/07/populacao-conceitos-iniciais.html) 

 

Sobre as pirâmides etárias apresentadas, pode-se afirmar que 
I. a África tem uma baixa taxa de natalidade e a Europa, uma taxa elevada. 
II. ambos os continentes possuem baixa expectativa de vida. 
III. a primeira pirâmide é típica de países subdesenvolvidos, enquanto a segunda, de países desenvolvidos. 
IV. a taxa de mortalidade é mais alta na África do que na Europa. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II   B) III, IV   C) I, II, IV  D) I, III, IV  E) II, III, IV 

  

  



1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado 
pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta.

2. Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e etc. Não é 
permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e o devido recolhimento de telefone 
celular, bip e outros aparelhos eletrônicos. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.

4. A duração da prova é de quatro horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – 
que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Respostas (Prova 
Discursiva).

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 
calado, podendo, antes e depois da entrada, sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala, no término da 
prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.

6. O Caderno de Provas consta de quarenta questões de múltipla escolha. Serão aplicadas provas escritas discursivas para 
os cargos de Advogado, Arquivista, Assistente Administrativo, Assistente Social, Bibliotecário, Contador, Especialista da 
Educação – Orientador Educacional, Especialista da Educação – Supervisor Escolar, Especialista de Educação – Inspetor 
Escolar, Fiscal de Defesa do Consumidor, Fiscal de Obras, Fiscal de Patrimônio, Fiscal de Posturas, Fiscal do Meio 
Ambiente, Geógrafo, Professor de Ciências, Professor de Educação Artística, Professor de Educação Física, Professor de 
Ensino Religioso, Professor de Geografia, Professor de Inglês, Professor de Matemática, Professor de Português, 
Professor de Pré ao 5º ano, Psicólogo Clínico, Psicólogo Social, Redator, Secretário Escolar, Técnico de Restauração, 
Técnico em Assuntos Culturais – Artes Visuais, Técnico em Assuntos Culturais – Audiovisual, Técnico em Assuntos 
Culturais – Dança, Técnico em Assuntos Culturais – História, Técnico em Assuntos Culturais – Letras e Técnico em 
Assuntos Culturais – Teatro, de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma redação.

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A a E) e uma única resposta correta. 

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) e 
Folha de Respostas (Prova Discursiva), que lhe foram fornecidos, estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o 
material esteja incompleto ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e 
exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos noventa minutos após o início de sua realização, 
contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, somente sendo permitida essa conduta no decurso dos últimos 
trinta minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.

11. Os três últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 
aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado o 
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos dois outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da unidade.

INSTRUÇÕES

RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site www.consulplan.net, a partir 
das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Concurso Público nº 001/2011, 
sendo observados os seguintes aspectos:

  a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de dois 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Concurso Público no site www.consulplan.net.

  b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de 
Recursos, acessível ao candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, à 
Consulplan, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso Público.
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