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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (quarenta) itens, ordenados de 1 a 40, com al-
ternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2015 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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QUESTÃO 03

Caso o autor  resolvesse  substituir  o verbo destacado na oração “Desde 
2005, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), transformada 
em Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), promove a preserva-
ção, a conservação e a manutenção do meio ambiente em Goiânia.” por

(a) dedica-se, o uso do sinal indicativo de crase passaria a ser obrigatório 
diante de  “preservação”, “conservação” e “manutenção”.

(b) propõe-se, o uso do sinal indicativo de crase seria inviável diante de  
“preservação”, “conservação” e “manutenção”.

(c) propõe-se, o uso do sinal indicativo de crase seria facultativo diante de  
“preservação”, “conservação” e “manutenção”.

(d) defende, o uso do sinal indicativo de crase seria obrigatório diante de  
“preservação”, “conservação” e “manutenção”.

(e) aprova, o uso do sinal indicativo de crase seria facultativo diante de  
“preservação”, “conservação” e “manutenção”.

QUESTÃO 04

Com base nas questões sintáticas que envolvem o fragmento “O circo que 
desobedecer à nova regra está sujeito à multa de R$ 5.000,00 por dia de 
descumprimento”, marque a alternativa correta.

(a) O fragmento classifica-se como período simples, pois constitui-se de 
apenas uma oração.

(b) O sujeito de “desobedecer” é indeterminado.

(c) O termo “nova” é um adjunto adverbial.

(d) O termo “à nova regra” desempenha o papel de objeto indireto.

(e) O predicado “está sujeito à multa de R$ 5.000,00 por dia de descum-
primento” classifica-se como verbo-nominal.

QUESTÃO 05

Marque a alternativa que, em conformidade com a norma padrão, repro-
duz o sentido integral do período “Os animais, quase sempre desnutridos 
e machucados, acabam sendo recolhidos e enviados para santuários ou 
zoológicos.”.

(a) Os animais, o qual estão quase sempre desnutridos e machucados, 
acabam sendo recolhidos e enviados para santuários e zoológicos.

(b) Os animais estão quase sempre desnutridos e machucados, e acabam 
sendo recolhidos e enviados para santuários ou zoológicos.

(c) Quase sempre desnutridos e machucados, os animais acabam sendo 
recolhidos e enviados a santuários ou zoológicos.

(d) Quase sempre desnutridos ou machucados, os animais acabam sendo 
recolhidos e enviados aos santuários ou zoológicos.

(e) Os animais acabam quase sempre sendo recolhidos e enviados para 
os santuários ou os zoológicos por que estão desnutridos e machucados.

Leia o texto seguinte para responder às questões de 06 a 10.

Texto II- Gosto em falar com estranhos

 “Onde vai parar esse preço da gasolina, hein?” – me perguntou, 
dia desses, um motoqueiro ao lado do meu carro. A minha mãe me pede 
desde criança para que não aceitemos comida de estranhos nem conver-
semos com gente que não conhecemos. A prudência do mundo moderno 
ainda acrescentou que, nos semáforos, é melhor ficar com o vidro fechado. 
Mas, em Goiânia, dá para levar um papo enquanto o verde não chega sobre 
a situação do Goiás, as malandragens das empresas telefônicas e o preço 
dos combustíveis.
 “O goiano tem essa mania mesmo de falar com estranhos. Ao 

LÍNGUA PORTUGUESA   

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

Texto I- Circo sem animais

 Foi publicada na página 3 do Diário Oficial do Estado de Goiás, 
nesta segunda-feira (19), a LEI Nº 18.793, sancionada em 12 de janeiro de 
2015. A partir de agora, nenhum dos 246 municípios do estado permitem 
que circos utilizem animais de qualquer espécie em apresentações.
 A proibição vale também para animais que não tenham alguma 
atividade definida e que sejam apenas um atrativo para o público. Isso 
significa que o circo não pode manter uma girafa no local nem que seja 
apenas para que o público a olhe.
 O circo que desobedecer à nova regra está sujeito à multa de R$ 
5.000,00 por dia de descumprimento e corre o risco de ficar até 5 anos 
sem poder se apresentar no estado. O estabelecimento poderá ter os ani-
mais apreendidos também.
 As penalidades também se aplicam, segundo a lei, aos circos que 
forem flagrados abandonando animais no estado. A frequência deste tipo 
de ocorrência é grande e não é raro ver leões e outros animais abandona-
dos depois de uma vida de sofrimento dentro de jaulas. Os animais, quase 
sempre desnutridos e machucados, acabam sendo recolhidos e enviados 
para santuários ou zoológicos.

Disponível em: <http://vista-se.com.br/goias-e-o-decimo-primeiro-estado-brasileiro-a-proibir-animais-em-
-circos/>. Acesso em 09 mar. 2015.

QUESTÃO 01

Considerando as informações do texto e as relações entre elas, marque a 
alternativa correta.

(a) A LEI Nº 18.793 proíbe que circos, na maioria dos muncípios de Goiás, 
utilizem animais de qualquer espécie em apresentações.

(b) Conforme a LEI Nº 18.793, os circos em Goiás podem manter animais 
em seus domínios desde que eles não tenham alguma atividade definida.

(c) Caso algum circo em Goiás desobedeça à LEI Nº 18. 793, estará sujeito 
a pagar uma multa de R$ 5.000,00, além de ficar 5 anos sem poder se 
apresentar no estado e ter os animais apreendidos.

(d) A LEI Nº 18.793 é mais branda nos casos de circos que abandonam os 
animais no estado do que em relação àqueles que os utilizam em apresen-
tações públicas.

(e) Os circos, com muita frequência, abandonam animais, que são recolhi-
dos e enviados para santuários e zoológicos. 

QUESTÃO 02

Acerca dos elementos que constituem a coesão do trecho “A proibição vale 
também para animais que não tenham alguma atividade definida e que 
sejam apenas um atrativo para o público. Isso significa que o circo não 
pode manter uma girafa no local nem que seja apenas para que o público 
a olhe.”, marque a alternativa correta.

(a) O vocábulo “também” foi empregado para estabelecer uma oposição 
com o período imediatamente anterior.

(b) A fim de evitar a repetição desnecessária, o pronome “que”,  em suas 
duas ocorrências no 1º período, foi utilizado para retomar o vocábulo 
“animais”.

(c) No 1º período, a conjunção “e” foi utilizada para relacionar duas ora-
ções por meio da ideia de adversidade.

(d) A substituição de “nem que” por ainda que  comprometeria a coesão 
do texto original.

(e) Na última oração, “para que” introduz uma ideia de causa em relação 
à oração anterior.
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QUESTÃO 10

Marque a alternativa que apresenta um vocábulo acentuado graficamente 
pela mesma regra que acentua “semáforo”.

(a) “é”.

(b) “dá”.

(c) “Goiás”.

(d) “telefônicas”.

(e) “combustíveis”.

Leia o texto seguinte para responder às questões de 11 a 15.

Texto III- Empresas reaproveitam mais de 90% da água  
consumida em Uruaçu, GO

 Empresas de Uruaçu, no norte goiano, têm investido em sis-
temas de reaproveitamento de água. Uma delas é uma fábrica de vidro 
temperado, que reutiliza mais de 90% dos 30 mil litros gastos por dia. Os 
proprietários da indústria investiram R$ 100 mil para construir o sistema.
 A empresa retira a água de um poço artesiano para usar nos 
processos de perfuração, lapidação, recorte, lavagem e limpeza das placas 
de vidro. O líquido utilizado na produção cai em uma valeta e segue para 
ser reaproveitada.
 Para os proprietários da fábrica, é fundamental fazer o uso sus-
tentável da água. “Nós criamos este processo realmente por preocupação 
com o meio ambiente, em diminuir o desperdício de água”, afirma o em-
presário Manoel Neto.
Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/noticia/2014/12/empresas-reaproveitam-mais-de-90-da-agua-

-consumida-em-uruacu-go.html>. Acesso em: 07 mar. 2015, fragmento.

QUESTÃO 11

Com base nas informações do texto e nas relações entre elas, marque a 
alternativa correta.

(a) Mais de 90% das empresas de Uruaçu têm investido em sistemas de 
reutilização de água.

(b) Uma fábrica de vidro temperado reduz em mais de 90% os 30 mil 
litros de água gastos.

(c) Os proprietários  de  uma  fábrica  de vidro temperado investiram R$ 
100 mil para construir um sistema de reutilização de água.

(d) O sistema de  reaproveitamento  de  água construído por uma fábrica 
em Uruaçu chama-se poço artesiano.

(e) Para Manoel Neto, o poço artesiano foi criado para evitar o desperdí-
cio de água.

QUESTÃO 12

A respeito da acentuação gráfica dos vocábulos do texto, assinale a alter-
nativa correta.

(a) O vocábulo “fábrica” é acentuado pela mesma regra que justifica acen-
tuação de “líquido”.

(b) Os vocábulos “indústria” e “água” são acentuados por regras diferen-
tes.

(c) O vocábulo “sustentável” perderia o acento gráfico caso fosse empre-
gado no plural.

(d) Assim como “líquido”, o vocábulo liquidêz deve ser acentuado grafi-
camente.

(e) O vocábulo “empresário” é acentuado por ser um oxítono terminado 
em vogal.

contrário do mineiro, que é desconfiado, o goiano é mais aberto. Vai ten-
tar entrar na casa do mineiro? Aqui não, logo o chamam para entrar, para 
aproveitar a janta, é muita hospitalidade.”, conta Bariani Ortêncio, com 
décadas de experiência em conversar com estranhos.

Disponível em: <http://www.letras.etc.br/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=30:o-
-que-e-ser-goiano-&catid=32:miscelanea&Itemid=54>. Acesso em: 08 mar. 2015.

QUESTÃO 06

De acordo com as informações do texto, pode-se afirmar que:

(a) a mania do goiano de falar com estranhos, apontada por Bariani, con-
traria a recomendação feita pela mãe do autor do texto.

(b) os motoristas  de  Goiânia cumprem  à risca o apelo do mundo moder-
no sobre a necessidade de se ficar com os vidros do carro fechados nos 
semáforos.

(c) os goianos, para Bariani, são mais prudentes do que os mineiros dian-
te de estranhos.

(d) os mineiros, segundo Bariani, não costumam receber os amigos em 
casa.

(e) Bariani, ao contrário dos goianos, não costuma conversar com estranhos.

QUESTÃO 07

Na passagem “A minha mãe me pede desde criança para que não aceite-
mos comida de estranhos nem conversemos com gente que não conhece-
mos.”, prevalece a função da linguagem denominada

(a) metalinguística.

(b) poética.

(c) fática.

(d) apelativa.

(e) emotiva ou expressiva.

QUESTÃO 08

As alternativas a seguir apresentam  novas  redações  para o período “Vai 
tentar entrar na casa do mineiro?”, todas elas construídas a partir da subs-
tituição do verbo “entrar” por outro. Entretanto, apenas uma  delas está  
de  acordo com as regras de regência verbal prescritas pela norma padrão. 
Marque-a. 

(a) Vai tentar desdenhar a casa do mineiro?

(b) Vai tentar se simpatizar com a casa do mineiro?

(c) Vai tentar abdicar da casa do mineiro?

(d) Vai tentar esquecer da casa do mineiro?

(e) Vai tentar conspirar da casa do mineiro?

QUESTÃO 09

O vocábulo destacado  em “dá para levar um papo enquanto  o verde não 
chega”, do ponto de vista do sentido, equivale a

(a) após o instante em que.

(b) durante o tempo em que.

(c) antes do momento em que.

(d) logo depois da hora em que.

(e) um pouco antes do instante em que.
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QUESTÃO 13

Marque a alternativa que, em conformidade com a norma padrão, repro-
duz o sentido integral do período  “Uma delas é uma fábrica de vidro tem-
perado, que reutiliza mais de 90% dos 30 mil litros gastos por dia.”.

(a) Uma delas é uma fábrica de vidro temperado, o qual reutiliza mais de 
90% dos 30 mil litros gastos diariamente.

(b) Uma delas é uma fábrica de vidro temperado, na qual reaproveita cer-
ca de 90% dos 30 mil litros gastos no dia a dia.

(c) Uma delas é uma fábrica de vidro temperado, a qual utiliza novamente 
cerca de 90% dos 30 mil litros gastos por dia.

(d) Uma delas é uma fábrica de vidro temperado, a qual reutiliza acima de 
90% dos 30 mil litros gastos diariamente.

(e) Uma delas é uma fábrica de vidro temperado, que reutiliza no máximo 
90% dos 30 mil litros gastos a cada dia.

QUESTÃO 14

Caso o autor, em conformidade com as regras de concordância verbal 
prescritas pela norma padrão,  resolvesse substituir o termo destacado 
em “Os proprietários da indústria investiram R$ 100 mil” pela expressão 
Grande parte dos proprietários, o verbo da oração

(a) deveria permanecer na 3ª pessoa do plural.

(b) deveria passar para a 3ª pessoa do singular.

(c) deveria permanecer concordando com “indústria”.

(d) poderia passar a concordar com “indústria”.

(e) poderia tanto permanecer na 3ª pessoa do plural quanto passar para 
a 3ª pessoa do singular.

QUESTÃO 15

Se o verbo da oração “A empresa retira a água de um poço artesiano” fosse 
substituído por 

(a) resgata, a nova redação deveria ser A empresa resgata à água de um 
poço artesiano.

(b) recolhe, a nova redação deveria ser A empresa recolhe a água de um 
poço artesiano.

(c) chega, a nova redação deveria ser A empresa chega a água de um poço 
artesiano.

(d) alcança, a nova redação deveria ser A empresa  alcança à água de um 
poço artesiano.

(e) avista, a nova redação deveria ser A empresa avista à água de um poço 
artesiano.

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

Texto IV- Uruaçu

 Uruaçu conta com uma população de quase 39 mil habitantes 
(IBGE 2010) e uma localização privilegiada às margens da BR 153 a ape-
nas 277 km de Goiânia e 249 km de Brasília.
 Além da duplicação da BR 153 no trecho de 350 km entre Aná-
polis e Porangatu, que está prestes a ser aprovada, a cidade também re-
ceberá um porto seco no trecho da Ferrovia Norte-Sul que corta a cidade.  
Tudo isso faz de Uruaçu um local ideal para um entreposto logístico para 
qualquer tipo de indústria.

Disponível em: <http://www.uruacu.net/>. Acesso em: 27 mai. 2015, com adaptações.

QUESTÃO 16

A partir das informações do texto e das relações entre elas, assinale a al-
ternativa correta.

(a) Conforme dados do IBGE de 2010, a população de Uruaçu é de 39 mil 
habitantes.

(b) Uruaçu está localizada a 350 km de Anápolis e Porangatu.

(c) Anápolis e Porangatu receberão um porto seco.

(d) As informações  apresentadas  ao longo do texto justificam a declara-
ção apresentada no período “Tudo isso faz de Uruaçu um local ideal para 
um entreposto logístico para qualquer tipo de indústria.”. 

(e) O trecho da Ferrovia Norte-Sul passa exatamente pelo trecho que se 
encontra entre as cidades de Anápolis e Porangatu.

QUESTÃO 17

Considerando a norma padrão e as questões gramaticais referentes ao pe-
ríodo “Uruaçu conta com uma população de quase 39 mil habitantes (IBGE 
2010) e uma localização privilegiada às margens da BR 153 a apenas 277 
km de Goiânia e 249 km de Brasília.”, assinale a alternativa correta.

(a) O uso do sinal indicativo de crase em “às margens” é obrigatório.

(b) O uso do sinal indicativo de crase em “às margens” é facultativo.

(c) Logo após a 1ª ocorrência da conjunção “e”, deveria ter sido emprega-
da uma vírgula.

(d) O autor poderia ter utilizado o sinal indicativo de crase em “a apenas 
277 km de Goiânia”.

(e) No lugar do vocábulo destacado em “a apenas 277 km de Goiânia”, 
deveria ter sido empregado há.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa que reproduz o sentido integral do período “ Uruaçu 
conta com uma população de quase 39 mil habitantes (IBGE 2010) e uma 
localização privilegiada às margens da BR 153 a apenas 277 km de Goiâ-
nia e 249 km de Brasília.”.

(a) Uruaçu conta com uma população de quase 39 mil habitantes (IBGE 
2010) ou uma localização privilegiada às margens da BR 153 a apenas 
277 km de Goiânia e 249 km de Brasília.

(b) Uruaçu  apesar de contar com uma população de quase 39 mil habi-
tantes (IBGE 2010), também conta com uma localização privilegiada às 
margens da BR 153 a apenas 277 km de Goiânia e 249 km de Brasília.

(c) Uruaçu, por contar com uma população de quase 39 mil habitantes 
(IBGE 2010), contam também com  uma localização privilegiada às mar-
gens da BR 153 a apenas 277 km de Goiânia e 249 km de Brasília.

(d) Uruaçu conta com uma população de quase 39 mil habitantes (IBGE 
2010), porém conta também uma localização privilegiada às margens da 
BR 153 a apenas 277 km de Goiânia e 249 km de Brasília.

(e) Além de contar com uma população de quase 39 mil habitantes (IBGE 
2010), Uruaçu também conta com uma localização privilegiada às mar-
gens da BR 153 a apenas 277 km de Goiânia e 249 km de Brasília.

QUESTÃO 19

De acordo com a norma padrão,  caso fosse necessário substituir o ter-
mo destacado em “a cidade também receberá um porto seco no trecho da 
Ferrovia Norte-Sul que corta a cidade.”,  deveria ser utilizado o pronome

(a) ela.
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(b) lhe.

(c) a.

(d) o.

(e) a ela.

QUESTÃO 20

Quanto à linguagem empregada no texto, pode-se dizer que nela

(a) prevalece a conotação.

(b) prevalece a denotação.

(c) se equivalem a conotação e a denotação.

(d) ocorrem algumas passagens denotativas, embora prevaleça a deno-
tação.

(e) ocorrem algumas passagens conotativas, sobretudo no 1º parágrafo, 
porém prevalece a denotação.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 21

No Microsof Word 2010, temos a  opção de fazermos uma apresentação 
do documento em modo de leitura com tela cheia. Identifique, entre os 
itens abaixo, qual é o ícone responsável por ativar essa função.

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

QUESTÃO 22

No Microsof Word 2010, temos as formatações de textos e paragráfos, que 
ajudam a deixar um texto mais agradável para a leitura. Para nos ajudar 
com essas formatações exitem inumeros atalhos. Identifique, entre os 
atalhos abaixo, qual é o responsável por remover todas as formatações 
aplicadas a um texto selecionado?

(a) Alt + F4

(b) Ctrl + Z

(c) Shift + F3

(d) Shift + Alt + F3

(e) Ctrl + barra de espaço

QUESTÃO 23

No Microsof Word 2010, temos o dicionário de sinômino. Identifique, en-
tre os atalhos abaixo, qual é o responsável por apresentar os sinônimos de 
uma palavra selecionada.

(a) Alt + F3

(b) Ctrl + F1

(c) F7

(d) Shift + F7

(e) Shift + F5

QUESTÃO 24

No Microsof Excel 2010, temos as teclas de atalhos, que servem para rea-
lizar uma sequência de comandos de uma forma mais rápida. Identifique, 
entre os itens abaixo, qual é o atalho responsável para inserir o conteúdo 
monetário do formato de moeda na célula selecionada?

(a) CTRL + SHIFT + $

(b) CTRL + $

(c) SHIFT + $

(d) ALT + $

(e) ALT + SHIFT + $

QUESTÃO 25

No Microsof Excel 2010, temos várias funções que são apresentadas na 
forma de icones. Identifique, entre os itens abaixo, qual é o ícone resposá-
vel por ativar a função de inserir símbolos?

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

QUESTÃO 26

No Microsoft Windows 7, temos a facilidade de nos conectarmos a vários 
computadores dentro de uma rede. Os computadores dentro da rede são 
apresentados com um endereço de IP. O endereço de IP do servidor de 
impressão é 192.168.137.1. Para se conectar a esse servidor, precisamos 
entrar com o endereço de IP dele na aba de endereços do Windows Explo-
re. Assim sendo, qual seria a forma correta de digitar esse endereço para 
termos acesso ao Servidor de impressões?

(a) \rede\192.168.137.1

(b) 192.168.137.1

(c) //192.168.137.1
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(d) \\192.168.137.1

(e) \192.168.137.1\\

QUESTÃO 27

A medida de Armazenamento das informações em computadores pes-
soais é  estipulada em: bits, bytes, Kilobytes, Megabytes, Gigabytes e Te-
rabytes. Com base nas unidades de medidas de armazenamento de dados, 
quantos bytes exitem dentro de um pendrive de 1 Gigabyte:

(a) 1048576 bytes

(b) 1024 bytes

(c) 1073741824 bytes

(d) 0.0009765625 bytes

(e) 8589934592 bytes

QUESTÃO 28

Qual a função de um Servidor DNS na Internet?

(a) Salvar uma cópia de todas as páginas acessadas de um determinado 
computador. 

(b) Criar um bloqueio de acesso, proveniente de ameaças externas.

(c) Armazenar e Proteger todas as senhas que são inseridas em um com-
putador, atráves de blocos de criptografia, impedindo assim a cópia ou 
visualização indevida.

(d) Deletar todo o histórico de acesso do usuário após ele termiar a nave-
gação na internet, bloqueando possíveis invasões de usuários externos. 
 
(e) Traduzir os nomes dos sites para os endereços IP e vice-versa, permi-
tindo a localização de hosts em um domínio determinado.

QUESTÃO 29

O que é uma URL? 

(a) É um endereço virtual com um caminho que indica onde está o que o 
usuário procura na rede.

(b) É um sistema de bloqueio de acesso a sites não autorizados.

(c) É o precesso de distribuição das informações processadas pelo com-
putador.

(d) É a ferramenta que faz a verificação e a autorização de leitura de todos 
os arquivos acessados pelo usuário dentro dos dispositivos concectados 
ao computador.

(e) É o sistema que permite o usuário fazer o download de um arquivo  
que esta salvo dentro de um servidor local. 

QUESTÃO 30

No Microsoft Windows 7, temos vários atalhos que ajudam a otimizar 
tempo durante os processos. Identifique, entre os atalhos abaixo, qual é o 
responsável por bloquear o computador e exibir instantaneamente a tela 
de loguin.

(a) CTRL + ALT + DELETE

(b) CTRL + P

(c) Tecla do logotipo do Windows + L

(d) ALT + W

(e) ALT + F7

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Compete ao Município de Uruaçu dispor sobre assuntos de interesse local, 
cabendo-lhe, dentre outras: 

(a) Propor lei federal que vise beneficiar a sociedade de Uruaçu, no que 
diz respeito ao funcionamento do poder legislativo local.

(b) Estabelecer as alíquotas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA praticadas no Município de Uruaçu e suas redondezas. 

(c) Estabelecer as alíquotas de Imposto sobre circulação de mercado-
rias – ICMS, para o comércio de Uruaçu e suas redondezas.

(d) Promover o adequado  ordenamento  territorial,  mediante planeja-
mento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

(e) Nenhuma das alternativas. 

QUESTÃO 32

Acerca da Lei Orgânica do Município de Uruaçu, assinale a alternativa in-
correta:

(a) Cabe ao Município de Uruaçu estabelecer  normas  de  edificações,  de  
loteamento  de arruamento  e  de  zoneamento  urbano,  bem  como  as  
limitações  urbanísticas  de usos convenientes à ordenação territorial do 
Município.

(b) Deve o Município de Uruaçu prover de instalações adequadas a Câma-
ra Municipal para o exercício das atividades de seus membros e o funcio-
namento de seus serviços. 

(c) Deverá o Município de Uruaçu prover  e  disciplinar  sobre  o  trans-
porte  coletivo  urbano  que poderá  ser  operado  através  de  concessão  
ou  permissão,  nestes  casos,  sempre através  de  licitação  fixando  o  
itinerário,  os  pontos  de  parada  e  as  respectivas tarifas.

(d) Compete ao Município de Uruaçu organizar e prestar, diretamente, ou 
sob regime de concessão ou permissão, quando julgar conveniente por 
meio de licitação, os seus serviços públicos.

(e) Compete ao Município de Uruaçu fixar  e  sinalizar  os  locais  de  esta-
cionamento  de  veículos, os limites das “zonas de silêncio” e de trânsito e 
tráfego em condições especiais.

QUESTÃO 33

Cabe ao Município de Uruaçu, em comum acordo com a União e 
com o Estado de Goiás, exceto: 

(a) Determinar as alíquotas de Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF 
praticadas no município aos habitantes nascidos em Uruaçu.

(b) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pes-
soas portadoras de deficiências. 

(c) Proporcionar  os  meios  de  acessos  à  cultura,  à  educação  e  a ciência. 

(d) Preservar as áreas ecológicas, fauna e flora do município.

(e) Promover programas de construção de moradias, procurando obter a 
melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

QUESTÃO 34

A soberania popular será exercida no Município de Uruaçu pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos ter-
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mos da Constituição Federal e legislação complementar pela eleição do 
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores e ainda: 

(a) Pela censura às manifestações que não forem de interesse do governo 
municipal.

(b) Pelo plebiscito, referendo, pela iniciativa popular de interesse especí-
fico do Município, da cidade ou de bairros, assegurada através de manifes-
tação de, pelo menos, 5% (cinco por cento) do eleitorado, dentre outras. 

(c) Pela cooperação das associações e entidades representativas no pla-
nejamento municipal, apenas.

(d) Pela impossibilidade do exame e apreciação, por parte do contribuin-
te, das contas anuais do município.

(e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 35

Acerca da Câmara Municipal do Município de Uruaçu, assinale a alterna-
tiva incorreta:

(a) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal composta de 
Vereadores, eleitos para cada legislatura entre cidadãos maiores de de-
zoito anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto indireto e aberto.

(b) Cada  legislatura  terá  a  duração  de  04  (quatro)  anos, iniciando-se 
a 01 de Janeiro do ano seguinte ao da eleição.

(c) A Câmara Municipal reunir-se-á, em sessão preparatória, a partir de 
1º de Janeiro do ano da legislatura, para a posse de seus membros. 

(d) No ato da posse, os vereadores deverão desincompatibilizar-se  e 
apresentar  declarações  de  seus  bens  renovando-a  quando  do  término  
do mandato, sendo  ambas  transcritas  em  livros,  resumidas  em  ata  e  
disposta  ao conhecimento público.

(e) A  posse  ocorrerá  em  sessão solene,  com  qualquer  número, sob a 
presidência do vereador mais votado dentre os presentes.

QUESTÃO 36

O licenciamento ambiental brasileiro baseado no princípio do poluidor 
pagador do direito francês é uma obrigação legal prévia à instalação de 
qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou 
degradadora do meio ambiente, revestindo-se num instrumento funda-
mental para os organismos responsáveis pela tomada de decisão, per-
mitindo-lhes associar as preocupações ambientais, às estratégias de de-
senvolvimento social e econômico, numa perspectiva de curto, médio e 
longos prazos. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm, com adaptações

Sobre as legislações dos procedimentos do Licenciamento Ambiental 
marque a opção FALSA: 

(a) Em 1986, como primeiro passo a um processo de aprimoramento e re-
gulamentação do licenciamento, o CONAMA estabeleceu diretrizes gerais 
para apresentação do Estudo de Impactos Ambientais – EIA e respectivo 
Relatório de Impactos Ambientais – RIMA nos processos de licenciamento 
ambiental, definindo ainda critérios para sua aplicação (Resolução CONA-
MA nº 001/ 86). 

(b) Ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA, como órgão executor do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente (SISNAMA), cabe a competência do licenciamento ambiental de 
atividades e obras com significativo impacto ambiental, de âmbito nacio-
nal ou regional. 

(c) O EIA (Relatório de Impactos Ambientais) constitui em importante 
componente das decisões referentes à implementação de projetos, deven-
do ser apresentado na fase de planejamento, pesquisa e levantamento da 
atividade, com o objetivo de verificar a viabilidade ambiental para a loca-
lização do empreendimento. Ele é o único estudo ambiental considerado 
no processo de licenciamento.

(d) O Licenciamento de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, 
instituído como um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Am-
biente através da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada 
pelo Decreto nº 88.351, de 30 de junho de 1983 e modificado posterior-
mente pelo Decreto nº 99.274, de 05 de junho de 1990  prefere uma ação 
conjunta para atender aos interesses da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.

(e) O EIA, além de atender à legislação, em especial aos princípios e obje-
tivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, ele também 
contempla todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, 
confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto, identifica e 
avalia sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de im-
plantação e operação da atividade, considera os planos e programas gover-
namentais propostos e em implantação na área de influência do projeto e 
sua compatibilidade.  
 

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa que completa o texto com as opções abaixo:

No Brasil, o gerenciamento dos recursos hídricos é de responsabilidade 
do(s) órgão(s) da(s) esfera(s)_______________________________, representados 
respectivamente pela ______________________________________ e o Departamento 
de Águas e Energia Elétrica. No entanto, na esfera Estadual existem outros 
órgãos que mantêm equipes medindo a qualidade de água que cai na terra, 
sob a forma de chuva (dados ______________________________________) e aquelas 
que escoam em canais livres (córregos e rios), conhecidos como dados  
____________________________________________. 

(a) Federal e Estadual – Agência Nacional de águas (ANA) – pluviométri-
cos – fluviométricos.

(b) Federal -  Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(SINGREH) – fluviométricos – pluviométricos.

(c) Estadual - Agência Nacional de águas (ANA) – pluviométricos – fluvio-
métricos.

(d) Federal e Estadual - Agência Nacional de águas (ANA) - fluviométri-
cos – pluviométricos.

(e) Federal e Estadual - Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (SINGREH) - fluviométricos – pluviométricos.

QUESTÃO 38

“Planejamento ambiental é um processo contínuo que envolve coleta, 
organização e análise sistematizada das informações, por meio de pro-
cedimentos e métodos, para se chegar a decisões ou escolhas acerca das 
melhores alternativas para o aproveitamento dos recursos disponíveis em 
função de suas potencialidades, e com a finalidade de atingir metas espe-
cíficas no futuro, tanto em relação a recursos naturais quanto à sociedade”.
Fontes:http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/planejamento-am-
biental-urbano/item/8056; com adaptações.
http://www.sedhab.df.gov.br/desenvolvimento-urbano/planejamento-urbano/pdot/processo-de-atualizacao-

pdot.html, com adaptações.

Julgue as afirmações a seguir em Verdadeira(s) ou Falsa(s) e, a seguir, assi-
nale a sequência correta :

I- Não retirar coberturas vegetais de solos, principalmente de regiões mon-
tanhosas; Planejar qualquer tipo de construção (rodovias, prédios, hidre-
létricas, túneis, etc) para que não ocorra, no momento ou futuramente, o 
deslocamento de terra; Monitorar as mudanças que ocorrem no solo e Rea-
lizar o reflorestamento de áreas devastadas, principalmente em regiões de 
encosta são métodos de evitar impactos ambientais como as erosões. 

II- Em termos de classificação, há vários tipos de erosão, que podem ser 
elencadas conforme o tipo de agente erosivo atuante, como a água, os 
ventos e os seres vivos. Existe a Erosão pluvial, Erosão em Splash, Erosão 
laminar, Erosão em Sulcos, Ravinas, Erosão Fluvial, Erosão Marinha, Ero-
são Glacial, Erosão Geológica e a Erosão Eólica, um processo de desgaste, 
transporte e sedimentação das rochas e, principalmente, dos solos. 
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III- No âmbito do meio ambiente urbano, os principais instrumentos de 
planejamento ambiental são o Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE, o 
Plano Diretor Municipal, o Plano de Bacia Hidrográfica, o Plano Ambiental 
Municipal, a Agenda 21 Local, e o Plano de Gestão Integrada da Orla. No 
entanto, todos os planos setoriais ligados à qualidade de vida no processo 
de urbanização, como saneamento básico, moradia, transporte e mobili-
dade, também constituem instrumentos de planejamento ambiental. 

IV- O planejamento das cidades no Brasil é prerrogativa constitucional da 
gestão municipal que responde, inclusive, pela delimitação oficial da zona 
urbana, rural e demais territórios para onde são direcionados os instru-
mentos de planejamento ambiental. No âmbito do meio ambiente urbano, 
os principais instrumentos de planejamento ambiental são o Zoneamento 
Ecológico-Econômico - ZEE, o Plano Diretor Municipal, o Plano de Bacia 
Hidrográfica, o Plano Ambiental Municipal, a Agenda 21 Local, e o Plano 
de Gestão Integrada da Orla. No entanto, todos os planos setoriais ligados 
à qualidade de vida no processo de urbanização, como saneamento bási-
co, moradia, transporte e mobilidade, também constituem instrumentos 
de planejamento ambiental. 

V- Com o crescimento da população urbana mundial e a consequente ex-
pansão das cidades, principalmente nos países em desenvolvimento, é 
fundamental a definição e monitoramento de indicadores de qualidade 
ambiental urbana nos municípios brasileiros. A avaliação desses indica-
dores permitirá, entre outras ações, a inserção de variáveis e parâmetros 
ambientais nos instrumentos de caráter urbanístico, como planos direto-
res, leis de parcelamento do solo e Política Nacional de Educação Ambien-
tal, o ProNEA. 

(a) V-F-V-V-V

(b) V-F-V-V-F

(c) F-F-V-V-F

(d) V-F-F-V-F

(e) V-F-V-F-F

QUESTÃO 39

Os métodos ou técnicas de avaliação dos impactos visam identificar, ava-
liar e sintetizar os efeitos de um determinado projeto ou programa nas 
áreas de influência ambiental de um determinado empreendimento. Com 
esse objetivo, em dezembro de 2002, a Eletronuclear realizou um encon-
tro que culminou com uma apresentação prévia da relação de impactos 
sugeridos pelos representantes da Eletronuclear, Ibama, Feema, CNEN e 
instituições responsáveis pela elaboração dos estudos para o Diagnósti-
co Ambiental. Foram descritos e quali-quantificados os impactos decor-
rentes da implantação e/ou operação do empreendimento e medidas 
mitigadoras e/ou compensatórias correspondentes. Por fim, adotou-se o 
método matricial como técnica que relaciona ações com fatores ambien-
tais (Fischer e Davies, 1972), que visa dar uma visão geral dos impactos e 
sua caracterização, e elaborou-se a Matriz de Impacto Quali-Quantitativa 
(TOMMASI, 1994). Esses impactos foram categorizados e valorados em 
classes conceituais, não numéricas, de acordo com as diretrizes da Re-
solução Conama 001/86 (Ibama 1992), como Magnitude, Significância, 
Natureza, Forma, Prazo de ocorrência, Constância/duração, Abrangência, 
Reversibilidade, Cumulatividade e Sinergia. 

Fonte: http://www.dsr.inpe.br/site_bhrt/download/Tese.pdf, com adaptações.

Fonte: http://www.eletronuclear.gov.br/Portals/0/RIMAdeAngra3/07_identificacao.html

Correlacione as 5 primeiras classes conceituais abaixo e assinale a alter-
nativa correta:

I – Magnitude

II – Significância

III – Natureza

IV – Forma

V - Prazo de ocorrência

(    ) - Indica a importância do impacto no contexto da análise. É classifica-
da como alta, média ou baixa.

(   ) - Indica se o impacto ambiental ocorre de forma imediata, de médio 
ou longo prazo, da seguinte forma: impacto imediato – quando ao impacto 
ambiental (efeito) ocorre no mesmo momento em que se dá a atividade 
transformadora (causa); impacto de médio prazo – quando ao impacto 
ambiental (efeito) ocorre em médio prazo, a partir do momento em que se 
dá a atividade transformadora (causa); impacto de longo prazo – quando 
ao impacto ambiental (efeito) ocorre em longo prazo, a partir do momen-
to em que se dá a atividade transformadora (causa).

(   ) - Indica se o impacto ambiental é positivo ou negativo, da seguinte 
forma: impacto positivo (ou benéfico) - quando a ação resulta na melhoria 
da qualidade de um fator ou parâmetro ambiental; impacto negativo (ou 
adverso) - quando a ação resulta em um dano à qualidade de um fator ou 
parâmetro ambiental.

(   )- É definida pela extensão do efeito daquele tipo de ação sobre a ca-
racterística ambiental, em escala espacial e temporal. É classificada como 
alta, média ou baixa.
 
(   )- Indica se o impacto ambiental é direto ou indireto, da seguinte manei-
ra: impacto direto - resultante de uma simples relação de causa e efeito; 
impacto indireto - resultante de uma reação secundária em relação à ação, 
ou quando é parte de uma cadeia de reações.

(a) II - V – III – I – IV

(b) V – II – III – IV – I

(c) II – III – V – I – IV 

(d) III – V – I – II – IV 

(e) III – V – II – IV – I 

QUESTÃO 40

Sobre o Novo Código Florestal, Julgue: V (verdadeiro) ou F (falso) e assi-
nale a alternativa correta: 

Fontes: http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27468-o-que-e-uma-area-de-preservacao-
permanente, com adaptações.

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/EMATER/DOC/DOC000000000001052.PDF, com adaptações.

I- Unidade de Conservação (UC) é a denominação dada pelo Sistema Na-
cional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) (Lei nº 9.985, 
de 18 de julho de 2000) às áreas naturais passíveis de proteção por suas 
características especiais. São "espaços territoriais e seus recursos am-
bientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 
relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de 
conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao 
qual se aplicam garantias adequadas de proteção da lei" (art. 1º, I). 

II- Reserva Legal (RL) é uma área protegida, coberta ou não por vegetação 
nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a pai-
sagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico 
de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 
humanas.

III- NOVO CÓDIGO FLORESTAL LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012.  
Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 
31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 
22 de dezembro de 2006; revoga as Lei nºs 4.771, de 15 de setembro de 
1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166- 67, 
de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

IV- Uso alternativo do solo: administração da vegetação natural para a 
obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se 
os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e consi-
derando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas es-
pécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, 
bem como a utilização de outros bens e serviços. 

V- A Área de Preservação Permanente – APP é uma área localizada no in-
terior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 
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12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos 
recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação 
dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, 
bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. 

(a) V – V – F – F- V 

(b) V – F – V – F – F

(c) F – F – V – F – F 

(d) V – V – V – F – V

(e) F – F – V – F – V 




