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NÚMERO DA INSCRIÇÃO _____________________

CONHECIMENTOS GERAIS

1. Leia o texto abaixo:

No Brasil, 80% da população vivem em cidades, 46% da água tratada escoam pelo

ralo, 24% das doenças resultam de riscos ambientais evitáveis, e a construção civil consome

50% de vários recursos extraídos da natureza nas suas várias fases. Esse tema foi abordado

por Cláudio Teitelbaum, sócio do escritório de engenharia Joal Teitelbaum e diretor do

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Sul (Sinduscon/RS), durante o Encontro

Nacional para a Inovação na Construção Civil – Eninc 2012, em Maringá.

Disponível em: www.sebrae.com.br.

(Adaptado)Acesso em 2013.

Segundo as informações pode-se dizer que as ações atribuídas ao Desenvolvimento

Sustentável tem a finalidade de:

a) Proporcionar atividades que sustentem o meio ambiente permitindo que os países em

desenvolvimento acelerem, ainda mais, seu grau de evolução.

b) Permitir à população soluções sustentáveis que possibilitem a volta dos processos

tradicionais.

c) Comprovar que o meio ambiente sempre sofreu nas mãos dos seres humanos

divulgando, assim, a insustentável situação da agroeconomia.

d) propor a conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente.
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2. Uma das preocupações mundiais  está sendo  a escassez de água no planeta, uma vez que,

segundo pesquisas, num futuro próximo, duas de cada três pessoas sofrerão carência de água.

Uma alternativa adequada e viável para combater essa previsão seria:

a) Ampliar a oferta das demandas crescentes captando águas das chuvas e destinando-a

para todos os fins.

b) Proporcionar alternativas tecnológicas com planos de amostragens representativas que

possam captar a água de outros rios e mares.

c) Desenvolver processos de reutilização da água.

d) Intercambiar água potável com outros estados ou países vizinhos.

3. Na luta contra o racismo e outras violações dos direitos humanos resultantes dos

preconceitos, atividades de divulgação contribuem para eliminar a intolerância e

incompreensão entre os povos e conseguir o respeito e a dignidade de todos os indivíduos sem

distinção de etnia, sexo, língua, religião, nacionalidade. Dessa forma, a luta pela superação da

discriminação torna-se imprescindível, pois:

a) Somente assim poderemos conceber uma sociedade justa e igualitária centralizada em

uma única etnia.

b) Não se pode dizer que o Brasil é um país preconceituoso, uma vez que é o único país

do mundo verdadeiramente multicultural.

c) Em uma sociedade democrática, as variedades físicas e culturais devem ser

constantemente reconhecidas.

d) Toda forma de preconceito dificulta a centralização do poder nas mãos de um único

partido
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4. No contexto de um mundo em rápida transformação, a globalização pode ser considerada

como o principal veículo de transmissão das novas tendências políticas, econômicas e sociais.

Sobre a globalização é correto afirmar que:

a) A globalização é um fenômeno chave para a compreensão da atual fase do

capitalismo por envolver simultaneamente as dimensões política, econômica e

cultural.

b) A globalização denominada, muitas vezes, de mundialização de capitais, é um

fenômeno fundamentalmente econômico, que possui pouco impacto em outras

dimensões da vida social.

c) A globalização é um processo econômico destinado a impulsionar o comércio

dos países de primeiro mundo que possuem seus mercados internos saturados.

d) O processo de globalização está fracassando porque os investimentos não são

compatíveis com o avanço da tecnologia.

5. A dengue continua sendo um problema de saúde pública em vários estados. Assim,

conhecendo-se o causador da dengue e seu vetor transmissor, devemos tomar medidas

profiláticas emergenciais. Uma medida viável a ser tomada pensando-se na erradicação da

doença é:

a) eliminação dos mosquitos vetores da bactéria causadora dessa doença.

b) conscientizar a população da importância da vacinação contra a bactéria causadora da

dengue.

c) distribuir antibióticos para combater a febre causada pela doença.

d) eliminação dos insetos causadores do vírus transmissores da doença.
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6. O aumento populacional nas cidades e o modelo consumista tem intensificado, a cada ano,

a produção de lixo, constituindo num dos problemas ambientais mais preocupantes no âmbito

das cidades do Brasil e do mundo. Sobre essa questão assinale a alternativa correta:

a) O Brasil é um dos maiores recicladores de alumínio e papelão. Entretanto, esse fato

não é uma consequência da conscientização ambiental da população, e sim uma fonte de

renda para o grande número de catadores de materiais recicláveis, que procuram esse

tipo de material no lixo.

b) Os aterros sanitários são dotados de estrutura adequada para o tratamento final do

lixo. O lixo não fica a céu aberto nos aterros sanitários, onde ocorre a cobertura dos

resíduos com uma camada de terra.

c) A maior parte do lixo produzido pela população de baixa renda é de origem orgânica.

A população de maior poder aquisitivo gera resíduos mais diversificados.

d) A destinação inadequada do lixo pode promover diversos problemas socioambientais.

Esse material tem grande potencial para poluir o solo, bloquear a passagem de água nos

bueiros, entre outros.

7. O fenômeno do aquecimento global é extremamente prejudicial para todas as formas de

vida na Terra, pois causa um desequilíbrio ambiental. São consequências do aquecimento

global:

a) queimadas, desmatamentos, queima de combustíveis fósseis

b) alterações de ecossistemas, tempestades e furacões, derretimento das calotas polares.

c) extinção das espécies de flora e fauna, diminuição do reflorestamento.

d) emissão de gases poluentes, modos de produção e consumo, aumento da

biodiversidade
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8.  Em 2016, a cidade do Rio de Janeiro vai sediar os Jogos Olímpicos de Verão

(Olimpíadas). Esses jogos foram realizados em 2012, com grande esplendor, em qual cidade?

a) Londres, Reino Unido

b) Sydney, Austrália

c) Barcelona, Espanha

d) Pequim, China

9. A Lei Orgânica do Município de Itá, trata,  no Capítulo III – Seção I,  em seu  artigo 12 - da

Competência do Município.  Sobre as atribuições que competem ao município é incorreto

afirmar:

a) legislar sobre assuntos de interesse local;

b) instituir e arrecadar os tributos estaduais, bem como aplicar suas rendas, isentando-

se da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em Lei;

c) conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos

industriais, comerciais, prestadores de serviços e outros;

d) elaborar o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento

Anual;

10. Itá é uma cidade totalmente planejada para que você possa desfrutar da tranqüilidade e o

aconchego do povo hospitaleiro e das belezas naturais que cercam o município. A cultura

local, a culinária típica, o alto padrão da rede hoteleira e a diversidade de serviços, fazem de

Itá um dos principais __________________________do Estado Catarinense.

(fonte:<www.ita.sc.gov.br/conheça/ita> acesso em agosto/2015.

A alternativa que completa adequadamente a frase acima é:

a) pólos urbanos

b) pólos turísticos

c) pólos intensivos

d) pólos colonizadores
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RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Quando se faz uma proposição composta que utiliza a condicional, se “causa” então
“efeito”, a seguinte proposição “se o dia está bonito, então não chove”, a alternativa correta é:

a) Não chover é condição suficiente para o dia estar bonito;
b) Chover é condição necessária para o dia não estar bonito;
c) Não chover é condição necessária para o dia estar bonito;
d) O dia estar bonito é condição necessária e suficiente para chover.

12. Lucas dispõe de 5 camisetas de cores diferentes e 3 bermudas também de cores
diferentes. A quantidade de maneiras diferentes que ele poderá se vestir é:

a) 15
b) 8
c) 18
d) 12

13. Um carro percorre determinada distância em 3 horas, à velocidade de 60 /ℎ. Para
fazer o mesmo percurso a uma velocidade de 80 /ℎ , levará:

a) 2h25m
b) 2h15m
c) 4h
d) 2h30min

14. Considere a expressão: = 2 − √3 + √64 − √4 . O valor de A é:

a) 7
b) 15
c) 19
d) 11

15. Seja a função : → definida por ( ) = − + 2 + 3 . O valor numérico da
função para = −2 é:

a) −5
b) 3
c) 11
d) −3
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16. Um número somado com sua quinta parte, corresponde ao seu triplo subtraído de 72.
Então esse número é:

a) 24
b) 40
c) 80
d) 120

17. Um grupo folclórico formado na “Casa da Cultura”, foi convidado para se apresentar
num festival de danças. Na abertura do festival eles estavam na plateia devidamente
uniformizados e desejaram se sentar todos, lado a lado na mesma fila. O grupo era
formado por 8 figurantes, dentre eles, um casal de namorados (João Carlos e Maria Alice).
O número de maneiras pelas quais eles podem distribuir-se nos assentos de modo que o
casal permaneça junto um ao lado do outro é de:

a) 5 040
b) 5 400
c) 10 080
d) 40 320

18. Um objeto foi jogado do alto de uma torre. Sua altura em metros, depois de
segundos, é expressa pela função ( ) = −16 + 256. O instante que o objeto atingirá o
solo é de:

a) 3
b) 6
c) 5
d) 4

19. Uma fábrica que produz componentes eletrônicos tem um custo em reais para
produzir unidades. A função que expressa o custo para produzir as unidades é dada
por ( ) = 12,5 + 270. Para produzir 600 unidades terá um custo em reais de:

a) 7 500,00
b) 7 800,00
c) 7 770,00
d) 6 790,00
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20. O planejamento financeiro familiar é muito importante e devemos estar atentos
quando vamos às compras. Analisar a melhor forma de pagamento, lembrando sempre que
o melhor que comprar a prazo é poupar para comprar a vista. Foi pensando dessa forma
que Paulo e sua família mudaram seu estilo de vida e decidiram quitar uma dívida de R$
20 000,00 que haviam contraído na compra financiada de um carro. Após alguns meses de
controle dos gastos e alguns sacrifícios acumularam uma boa reserva. Certo dia Paulo
dirigiu-se à instituição financeira e propôs ao gerente a quitação da dívida ofertando R$ 14
500,00, que era o que ele tinha. O gerente achou pouco, mas pensando bem viu que ainda
era um bom negócio e fechou com a proposta de Paulo. O percentual de desconto obtido
na quitação à vista da dívida foi de:

a) 20 %
b) 27,5 %
c) 72,5 %
d) 35,5 %

LINGUA PORTUGUESA

21. Leia o texto abaixo:

CALDEIRÃO DE CULTURAS

A miscigenação característica de nosso povo também é um traço marcante do
português falado no Brasil.

(LUCHESI,2006,P.43-45)

Cada vez mais o Brasil assume sua identidade pluriétnica. Assistimos a um despertar
da consciência de que, ao longo de mais de 500 anos de história, diversos povos se
entrecruzaram, no mais das vezes de forma dramática e violenta, para formarem a sociedade
brasileira.

Isso se traduz no crescente reconhecimento das diferenças de cor de pele, das diversas
tradições culturais e dos múltiplos hábitos que compõem a riqueza cultural de nossa
sociedade. E, não deixa de impressionar que, por sobre esse imenso mosaico cultural, se
estenda uma única língua: a portuguesa. É essa a língua materna da quase totalidade da
população do país. [...]

No trecho da reportagem as palavras destaques, em negrito são:

a) Adjetivos
b) Substantivos
c) Complemento nominal
d) Advérbios
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22. Houve troca dos parônimos ou homônimos colocados na frase em:

a) Colocou a cela no animal. (cela/sela)

b) Vão cassar o seu mandato. (cassar/caçar)

c) Ele quer ascender socialmente. (acender /ascender)

d) O censo desse ano trouxe muitas surpresas. (senso/censo)

23. Assinale a frase com erro de concordância verbal.

a) Houve muitas contestações.

b) Ainda haverão problemas.

c) Já faz dois dias que não durmo.

d) Há muitos dias que não saio.

24. Indique a alternativa em que há erro de regência verbal.

a) A pessoa a quem ele mais se dedica é seu filho.

b) As folhas que varri estavam secas.

c) A festa que ele compareceu foi ótima.

d) A história que me contaram explica tudo.

25. Assinale a alternativa incorreta.

a) Ele é contra eu estar aqui.

b) Como eu estava doente, não houve palestra.

c) Não se vá sem eu.

d) Ela é contra mim, estar aqui é um crime.
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26. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase.

________________________os formulários que encaminharemos à escola.

a) Terá de ser formalizado
b) Terão de ser formalizado
c) Terá de serem formalizados
d) Terão de ser formalizados

27. Preocupada com o menino _____família foi conversar com os professores, ao que lhe foi
respondido que ____sua assiduidade e aplicação _____aulas nada deixava ______desejar.

a)   a– a – às –a

b)  a - à – às – a

c)  à – a – às – a

d)  à – à –às – a

28. A alternativa em que a palavra forma o plural como ilusão é:

a) cirurgião

b) capitão

c) benção

d) alemão

29. Assinale o erro de ortografia:

a) emissão

b) detensão

c) concessão

d) exceção
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30. Assinale a frase em que nem todas as palavras têm valor denotativo.

a) As flores estão morrendo por falta de água.

b) Jogaram pedras no meu carro.

c) Que lábios doces você tem.

d) Ela está esquentando o café.




