Conhecimentos Gerais
Questões de 1 a 25
INSTRUÇÃO: Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

Português

—

Questões de 1 a 15

Questões de 1 a 10
Texto:
O Papel da Engenharia no
Desenvolvimento Sustentável

5

10

15

20

25

30

35

40

A expressão Desenvolvimento Sustentável vem
sendo utilizada de diversas formas, na promoção do que
se espera ser uma grande evolução da humanidade. Há
alguns anos, essa expressão, além das prerrogativas
associadas a ela, foi determinada por meio de diversas
reuniões dos grupos de estudo no âmbito das
Universidades e mesmo dos organismos da ONU. Uma
comissão, denominada Comissão de Brundtland, foi
criada no intuito de formar grupos técnico/científicos que
promovessem a compreensão dos efeitos da acelerada
deterioração do meio ambiente e do esgotamento dos
recursos naturais.
Um relatório final foi publicado pela Oxford
University em 1987, intitulado “Our Common Future”.
Desse documento surge o que se pode chamar da
definição mais completa e ampla de Desenvolvimento
Sustentável, que trata exatamente da garantia de manter
o desenvolvimento sem que se cause incapacidade de
recursos para a perpetuação das próximas gerações.
Essa definição é apoiada, segundo o relatório, em outros
dois conceitos chave. Um deles trata das necessidades
básicas para sobrevivência, priorizando políticas para
os países mais pobres. O outro trata das limitações
impostas ao crescimento das nações em geral,
associadas principalmente ao estado de desenvolvimento
tecnológico e de organização social em que se
encontram.
E o papel do profissional de Engenharia nesse novo
perfil de desenvolvimento? Com toda essa evolução nos
conceitos de produção e consumo, principalmente com
foco para a eficiência nos processos e na redução das
emissões, é certo que os engenheiros possuam posição
de destaque no Desenvolvimento Sustentável. Todas as
modalidades de engenharia, além de economia e das
inúmeras outras, são extremamente importantes para a
compreensão desses novos conceitos já conhecidos e
aplicados mundialmente. Nesse caso, devemos difundir,
através dos mais diversos veículos de comunicação, a
importância da educação para formação de bons
engenheiros, comprometidos com o meio ambiente, e
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que consigam assimilar, com mais profundidade, as
questões econômicas e sociais atreladas às inovações
tecnológicas.
Para um engenheiro, o Desenvolvimento
Sustentável é praticamente intrínseco à função, uma vez
que ele concebe, projeta, cria e inova em diversos
segmentos, sempre com a visão de longo prazo. Um
bom exemplo é sem duvida o das grandes obras
hidrelétricas, como a barragem de Itaipu, que foi
reconhecida à época como grande obra da engenharia
moderna e até hoje provê grande parte de nossa energia
e orgulha a nós, brasileiros, com o titulo de maior
hidrelétrica do mundo em capacidade de geração anual.
Enfim, para as indústrias e empresas que
empregam engenheiros, o Desenvolvimento Sustentável
é um objetivo fundamental a ser perseguido, tendo em
vista as novas exigências do mercado globalizado.
Certamente as chances de uma empresa prosperar são
cada vez menores se ela não levar em conta os aspectos
sustentáveis na sua corporação e, nesses aspectos,
devem estar bem claras as questões sociais, ambientais
e econômicas, sendo que cabe aos engenheiros
interpretar as inovações e garantir a correta aplicação
daquilo que tange suas áreas de atuação.

POLIQUEZI, Augusto. O Papel da Engenharia no Desenvolvimento
Sustentável. Disponível em: <http://pactoglobalcreapr.wordpress.com/
2011/02/04/o-papel-da-engenharia-no-desenvolvimento-sustentavel/>.
Acesso em: 5 jan. 2013.

Questão

1

De acordo com o texto, o papel da engenharia no
desenvolvimento sustentável
01) não é reconhecido, pois muitas corporações ainda não
compreenderam a importância de um modelo econômico
que não cause impacto na perpetuação de gerações
futuras.
02) alicerça-se na capacidade dos engenheiros de aplicar os
elementos próprios de sua área de atuação,
compreendendo e respeitando as exigências voltadas
para os aspectos sustentáveis.
03) está diretamente relacionado ao crescimento econômico
de corporações que supervalorizam engenheiros
comprometidos com a preservação ambiental na
contemporaneidade.
04) só terá relevância se a sociedade entender a importância
do engenheiro no processo de preservação ambiental
para a manutenção das gerações futuras.
05) exige uma mudança de comportamento e de valores dos
engenheiros, que ainda praticam técnicas que vão de
encontro às propostas de desenvolvimento sustentável.
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Questão

2

A análise do fragmento em destaque está correta na
alternativa:

A partir da leitura do texto, é correto afirmar:
01) O setor que mais se discute a necessidade do
desenvolvimento sustentável é o da engenharia, em todas
as suas modalidades.
02) O principal objetivo da criação da Comissão Brundtland
foi a garantia da mudança de comportamento por parte
dos países desenvolvidos em relação ao desenvolvimento
sustentável.
03) É constatada a importância da educação na formação de
engenheiros comprometidos com a preservação do meio
ambiente, pois são capazes de compreender a realidade
econômica e social no contexto das novas tecnologias.
04) Embora a engenharia pressuponha uma atividade de
impacto ambiental, o engenheiro tem obrigação de
comprometer-se com as demandas do desenvolvimento
sustentável na contemporaneidade.
05) As corporações que empregam engenheiros precisam
assegurar a formação de profissionais que estejam
conectados com os projetos de preservação ambiental.
Questão

3

Leia as afirmações:
I.

II.

III.

Para o relatório “Our Common Future”, o âmago da
discussão versa sobre a sobrevivência de países mais
pobres, que não conseguem se inserir em projetos de
desenvolvimento sustentável de alto de custo.
A essência do Desenvolvimento Sustentável explicita a
necessidade de um crescimento econômico que não
comprometa a existência das gerações futuras.
O conceito de Desenvolvimento Sustentável alicerça-se na
necessidade de sobrevivência e nos limites impostos ao
crescimento das nações.

Está correto, apenas, o contido em
01) I
02) II
03) III
Questão

04) I e II
05) II e III

4

No trecho “Todas as modalidades de engenharia, além de
economia e das inúmeras outras, são extremamente
importantes para a compreensão desses novos conceitos
já conhecidos e aplicados mundialmente.” (l. 33-37), os
advérbios “além de economia e das inúmeras outras”
e “extremamente” expressam, respectivamente, ideia de
01)
02)
03)
04)
05)

adição e intensidade.
concessão e modo.
condição e adição.
comparação e lugar.
causa e efeito.

Questão

5

“Uma comissão, denominada Comissão de Brundtland, foi
criada no intuito de formar grupos técnico/científicos que
promovessem a compreensão dos efeitos da acelerada
deterioração do meio ambiente e do esgotamento dos
recursos naturais.” (l. 7-12)
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01) A palavra “comissão” é o núcleo do termo agente da ação
verbal.
02) Há, em todo o fragmento, dois termos subjetivos e um
complemento verbal.
03) A expressão “no intuito de formar grupos técnico/científicos”
é um modificador verbal que explicita uma ideia de modo.
04) O termo preposicionado “dos efeitos da acelerada
deterioração do meio ambiente e do esgotamento dos
recursos naturais” modifica o substantivo “compreensão”.
05) A oração “que promovessem a compreensão dos efeitos
da acelerada deterioração do meio ambiente e do
esgotamento dos recursos naturais” funciona
morfologicamente como adjetivo, restringindo o sentido do
substantivo “grupos”.
Questão

6

Quanto aos elementos coesivos que asseguram a
progressão temática do texto, é correto afirmar:
01) O pronome “ela” (l. 5) retoma, na tessitura do texto, o termo
humanidade.
02) O termo preposicionado “Desse documento” (l. 15) retoma
a expressão “relatório final” (l. 13), acrescentando-lhe novo
conceito.
03) O termo coesivo “segundo” (l. 20) retoma um termo já
citado a partir de uma comparação.
04) Em “para formação de bons engenheiros” (l. 39-40) a
preposição “para” apresenta semântica equivalente ao da
frase “Para um engenheiro, o Desenvolvimento
Sustentável é praticamente intrínseco à função” (l. 44-45).
05) O elemento coesivo “uma vez que” (l. 45-46) pode ser
substituído por “quando”, sem prejuízo semântico.
Questão

7

Na frase “Certamente as chances de uma empresa prosperar
são cada vez menores se ela não levar em conta os
aspectos sustentáveis na sua corporação” (l. 58-60), a
expressão que substitui o SE, fazendo as devidas alterações,
mas sem comprometer o sentido, está presente na
alternativa
01) ainda que.
02) se bem que.
03) caso.
Questão

04) embora.
05) conquanto.

8

A alternativa cujo texto explicita um sujeito paciente é a
01) “essa expressão, além das prerrogativas associadas a
ela, foi determinada por meio de diversas reuniões dos
grupos de estudo” (l. 4-6).
02) “Um deles trata das necessidades básicas para
sobrevivência” (l. 21-22).
03) “é certo que os engenheiros possuam posição de
destaque no Desenvolvimento Sustentável” (l. 32-33).
04) “Nesse caso, devemos difundir, através dos mais diversos
veículos de comunicação, a importância da educação”
(l. 37-39).
05) “orgulha a nós, brasileiros, com o titulo de maior
hidrelétrica do mundo em capacidade de geração anual”
(l. 52-53).
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Questão

9

O uso do sinal de interrogação em “E o papel do profissional
de Engenharia nesse novo perfil de desenvolvimento?”
(l. 28-29) objetiva

Questões 11 e 12
Texto:

01) negar a ideia desenvolvida no parágrafo anterior por meio
de uma pergunta que já é respondida no primeiro
parágrafo.
02)

introduzir um questionamento que não será respondido
pelo articulista ainda que ele saiba a resposta.

03) levantar uma dúvida quanto a um fato apresentado como
verdade absoluta por profissionais da área de engenharia.
04) explicitar o diálogo direto entre o articulista e seu
interlocutor, trazendo-o para dentro da própria construção
de sentido do texto.
05) retificar uma ideia defendida nos primeiros parágrafos
que vai de encontro à ideologia do articulista.
Questão

10

“Desse documento surge o que se pode chamar da definição
mais completa e ampla de Desenvolvimento Sustentável,
que trata exatamente da garantia de manter o
desenvolvimento sem que se cause incapacidade de recursos
para a perpetuação das próximas gerações.” (l. 15-19)

Mantendo o sentido original, o fragmento do texto está
devidamente reescrito em:
01) Surgindo desse documento, o que se pode chamar da
definição mais completa e ampla é o Desenvolvimento
Sustentável, de que trata exatamente a garantia de manter
o desenvolvimento, mesmo que se cause a incapacidade
de recursos para a perpetuação das próximas gerações.
02) Desde que não cause incapacidade de recursos a fim de
que as próximas gerações se perpetuem, surge desse
documento, o que se pode chamar da definição mais
completa e ampla de Desenvolvimento Sustentável, o que
trata exatamente de garantir a manutenção do
desenvolvimento.
03) O que se pode chamar da definição mais completa e
ampla de Desenvolvimento Sustentável surge desse
documento, o qual trata da garantia de manter exatamente
o desenvolvimento, antes que cause incapacidade de
recursos para a perpetuação das próximas gerações.
04) Surge, desse documento, aquilo que se pode chamar da
definição mais completa e ampla de Desenvolvimento
Sustentável, o qual trata exatamente da garantia de manter
o desenvolvimento sem causar incapacidade de recursos
a fim de que as próximas gerações perpetuem.
05) Surge o que desse documento pode se chamar de
definição mais completa e ampla de Desenvolvimento
Sustentável, o que trata exatamente da garantia de manter
o desenvolvimento, ainda que não cause incapacidade de
recursos para a perpetuação das gerações próximas.
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PARA UMA PROFISSÃO... Disponível em: <http://www.fanor.edu.br/
acontece/feliz-dia-do-engenheiro!/459#.UOXdKnc2eSo>. Acesso em :
6 jan. 2013.

Questão

11

A partir da análise dos elementos verbais e não verbais que
compõem o anúncio em destaque, é correto afirmar que o
principal objetivo desse texto é
01) divulgar as principais funções do profissional da área de
engenharia.
02) enumerar as particularidades do profissional de
engenharia no contexto contemporâneo que exige um
olhar voltado para a preservação do meio ambiente.
03) expressar deferência a um profissional de mérito diante
de seus grandes compromissos com sociedade.
04) persuadir os leitores desse texto sobre a importância dos
engenheiros para o desenvolvimento econômico de uma
sociedade.
05) validar a importância do profissional de engenharia como
aquele que é responsável pelo meio ambiente.
Questão

12

No que se refere à análise dos elementos linguísticos que
compõem o texto verbal do anúncio em destaque, está
correta a alternativa
01) A preposição “para” é um elemento coesivo que sugere
uma ideia de avaliação quanto ao profissional
apresentado.
02) A palavra “nobre”, no contexto em que está inserida, pode
ser substituída por “inerte” sem prejuízo morfossintático
e semântico.
03) A palavra “tão” explicita a ideia de quantidade em relação
à diversidade de engenharias.
04) A forma verbal “é” evidencia um desvio em relação à
concordância proposta pela norma culta, já que o seu
sujeito é o termo “parabéns”.
05) A vírgula que separa as duas estruturas que compõem
a frase pode ser substituída por dois pontos, sem prejuízo
de sentido.
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Questão

13

O jogo de palavras que se estabelece na charge analisada permite
inferir:
01) A construção civil é vista pelo cidadão como o grande causador
da destruição ambiental.
02) É necessária uma reflexão sobre a conduta ética dos engenheiros
que trabalham nos grandes centros urbanos.
03) O desenvolvimento de um centro urbano, respaldado pela
construção civil, não pode perder de vista o comprometimento com
a preservação ambiental.
04) Os grandes desastres ecológicos têm suas origens em
construções civis que não se preocupam com as ações que geram
impactos ambientais.
05) É responsabilidade dos governantes a garantia de um
desenvolvimento sustentável no que diz respeito às atividades da
construção civil.

Questões 14 e 15

Disponível em: <http://engenhariacivile meioambiente.
blogspot.com.br/2010/05/charge-acima-mostra-queengenharia.html>. Acesso em: 5 jan. 2013.

POR QUE a gente faz... Disponível em: <http://colunistas.ig.com.br/cip/tag/responsabilidade-social/>. Acesso em: 7 jan. 2013.

Questão

14

Infere-se do anúncio publicitário que
01) a empresa em destaque não prescinde de sua responsabilidade social diante de sua principal atividade.
02) o principal objetivo do enunciador do texto é divulgar o comprometimento das empresas que trabalham na área da construção
civil com o desenvolvimento sustentável.
03) algumas empresas já garantem a produção de cimentos que não geram impacto no meio ambiente.
04) a empresa anunciante é representante de uma ideologia com a qual os leitores do anúncio não concordam.
05) a empresa em destaque não prioriza sua principal atividade, desvirtuando-se de sua função essencial.
Questão

15

A palavra “só”, em todas as ocorrências no texto publicitário, explicita ideia de
01) limite.
02) condição.
03) exclusão.

04) inclusão.
05) intensidade.
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Atualidades — Questões de 16 a 25
Questão

16

05) O aterro sanitário representa o que há de mais primitivo
em termos de disposição final de resíduos sólidos, pois
contamina os mananciais subterrâneos e descaracteriza
os ambientes naturais pela liberação de odores
desagradáveis.
Questão

18

O saneamento básico é fator de proteção à qualidade de
vida, e sua inexistência compromete a saúde pública, o
bem-estar e o meio ambiente.
Sobre os efeitos das ações de saneamento básico na
saúde, é correto afirmar:

Disponível em: <http://www.google.com.br/mgres?q=Sistemas+
ide+disposi%C3%A7%C3%A3o+e+de+tratamento+de+lixo,+limpeza+p%C3>
Acesso em: 7 jan. 2013.

A charge apresentada tem como principal mensagem
evidenciar:
01) O esgotamento dos recursos naturais do Planeta.
02) Os impactos ambientais sofridos pelo Planeta,
decorrentes da ação antrópica.
03) Os riscos de doenças endêmicas, provocadas pelo
aquecimento global, e a perda do ozônio.
04) As consequências dos desmatamentos, afetando a
sustentabilidade do Planeta.
05) A ineficiência de políticas públicas voltadas para a
preservação do meio ambiente.
Questão

17

A incerteza da destinação final de resíduos sólidos implica
a ocorrência de problemas sociais, sanitários e poluição do
meio.
Sobre os sistemas de disposição e tratamento do lixo no
Brasil, é correto afirmar:
01) Uma técnica importante, em razão da composição do lixo
urbano no país, é a compostagem, forma de tratamento
biológico da parcela orgânica do lixo.
02) Os resíduos patológicos, sépticos e hospitalares são
tratados pelo método conhecido como reciclagem
industrial que, antes da destinação final, trata os resíduos,
evitando a contaminação do meio ambiente.
03) O aterro controlado é a forma de disposição mais usada
no país, porque os problemas ambientais, relacionados
à contaminação do solo, da água e do ar, são evitados,
em decorrência do uso de tecnologias avançadas em
engenharia e saneamento.
04) A incineração é o tratamento mais indicado e adequado
à realidade das cidades brasileiras, além de ser o método
de disposição final mais seguro, pois evita a emissão de
gases tóxicos para a atmosfera.
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01) A redução e controle da doença de Chagas está
diretamente relacionada ao esgotamento sanitário
adequado.
02) As melhorias sanitárias domiciliares são fatores que
contribuem para a eliminação da leptospirose e da
leishmaniose.
03) A incidência de casos de escabiose diminui a partir do
acondicionamento e destino final adequado dos resíduos
sólidos.
04) A água de boa qualidade, aliada ao seu fornecimento
contínuo, assegura a redução e o controle de doenças
como a disenteria bacilar e o tracoma.
05) A eliminação de locais de reprodução de insetos, através
da drenagem, é responsável pela extinção de doenças,
a exemplo da dengue e da toxoplasmose.
Questão

19

A finalidade do saneamento básico está em proteger e
melhorar as condições de vida da população. Com o seu
crescimento acelerado, os problemas relativos ao esgoto
aumentaram em grande escala, devido à deficiência de
processos adequados de manipulação dos dejetos,
originando diversos tipos de contaminação ambiental. Os
artrópodes têm grande importância na saúde pública por
transportarem agentes infecciosos, causando diversas
moléstias. Entre esses, podem-se citar os de maior interesse
sanitário, como os insetos, aracnídeos e escorpiões.
Observa-se que as moscas e as baratas transmitem a febre
tifoide e a diarreia infecciosa, por meio do transporte de microorganismos patogênicos em suas patas para os alimentos
e utensílios. BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de
saneamento. Brasília: MS/FUNASA, 2004. p. 328.

Levando-se em consideração as informações do texto
apresentado, dentre as medidas para o controle da
transmissão das doenças causadas por insetos estão,
exceto:
01) Higiene do meio e conhecimento da biologia do inseto,
seus hábitos de vida, características e reprodução.
02) Ecologia do ambiente e vigilância sanitária.
03) Conscientização e cooperação da comunidade.
04) Eliminação dos meios favoráveis ao desenvolvimento dos
insetos e vigilância epidemiológica.
05) Queimadas ou destruição da vegetação para evitar a
proliferação dos insetos.
Conhecimentos Gerais - Atualidades
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Questão

20

Questão

22

Os desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais
estão interligados e todas as pessoas comprometidas
podem forjar soluções includentes.
Pensando assim, identifique com V as afirmativas que
podem apontar para essas soluções e com F, as demais.

Disponível em <http://www.google.com.br/search?num=10&hl=ptR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=455&q=Fundamentos+da+
ecologia+humana&oq=Fundamentos+da+ecologia+humana&gs_l=img.>
Acesso em: 10 jan.2013.

Historicamente, a partir do advento da fase agrícola, com
a domesticação de plantas e animais, e diante do avanço
cientifico e da inovação da tecnologia industrial, o homem,
em seu sentido genérico, passou a ser o grande modificador
do ambiente.
Por isso, determina-se que ecologia humana depende da
contribuição de várias áreas do conhecimento como:
engenharia, arquitetura, matemática, geografia, geologia,
saúde ocupacional, epidemiologia, sociobiologia, genética,
cibernética, ciências políticas, sociologia, entre outras, que
procuram caracterizar a ecologia humana como o estudo
interdisciplinar das interações entre o homem e o ambiente,
num plano sistêmico.
Associando-se a imagem ao texto apresentado, a unidade
funcional básica, que inclui tanto organismo, como o
ambiente abiótico e cada um influenciando as propriedades
do outro e necessários para a conservação da vida na terra,
denomina-se:
01) Biosfera.
02) Ecossistema.
03) Ecologia humana.
Questão

04) Biodiversidade.
05) Autoecologia.

21

A Educação Ambiental deve envolver uma perspectiva
holística, enfocando a relação entre o ser humano, a
natureza e o universo de forma interdisciplinar.
Deve também estimular a solidariedade, a igualdade e o
respeito aos direitos humanos, valendo-se de estratégias
democráticas e de interação entre as culturas.
Levando-se em consideração as afirmativas apresentadas,
pode-se inferir que a Educação Ambiental deve
01) ter como base o pensamento crítico e inovador, em
qualquer tempo ou lugar, em seus modos formal e
informal, promovendo a transformação e a construção da
sociedade.
02) ser neutra, porque não é um ato político.
03) tratar as questões particulares críticas, suas causas e
interrelações em uma perspectiva isolada, fora do seu
contexto social e histórico.
04) desconsiderar a cooperação mútua e equitativa nos
processos de decisão para não dificultar as ações
educativas.
05) valorizar as diferentes formas de conhecimento por ser
diversificado, acumulado e produzido socialmente, para
que seja patenteado ou monopolizado.
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( ) Formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos
outros e não arriscar a destruição e a diversidade da vida.
( ) Determinar mudanças fundamentais de valores,
instituições e modos de vida.
( ) Entender que, quando as necessidades básicas forem
atingidas, o desenvolvimento humano será primariamente
voltado a ser mais e não a ter mais, pensando nas
gerações futuras.
( ) Usar a informação, a ciência e a tecnologia necessárias
para atender a todos, visando a reduzir os impactos ao
meio ambiente.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é:
01) V V V V
02) F V V F
03) V V F F
Questão

04) V F V F
05) F F V F

23

O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em
biodiversidade. Abriga cerca de 20% de todas as espécies
conhecidas, mas também é onde se localizam dois dos
hotspots do Planeta, que se constituem em áreas
riquíssimas em biodiversidade ameaçada de destruição.
Os hotspots a que o texto faz referência correspondem:
01)
02)
03)
04)
05)

Ao Complexo do Pantanal e à Mata de Araucária.
À Mata Atlântica e ao Cerrado.
À Mata de Araucária e à Floresta Amazônica.
Ao Cerrado e ao Complexo do Pantanal.
À Floresta Amazônica e à Mata Atlântica

Questão

24

Atualmente, existem vários processos de tratamento de
esgoto, individuais ou combinados.
Com relação aos tratamentos de esgoto, identifique com V
as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) Os processos em que há predominância de atividades
de decantação e incineração podem ser classificados
como químicos, pois, para essas atividades, utiliza-se a
adição de elementos minerais.
( ) O tratamento preliminar consiste na remoção de
poluentes específicos, sendo bastante utilizado no Brasil.
( ) A utilização de micro-organismos para que os processos
possam se efetivar, caracteriza o tratamento terciário.
( ) O tratamento secundário corresponde à etapa, na qual a
remoção de matéria prima se dá por meio de processos
aeróbicos ou anaeróbicos.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é:
01) V V V V
02) F V V F
03) V V F F

04) V F V F
05) F F V V
Conhecimentos Gerais - Atualidades
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Questão

25

A Lei 9985, de 18 de julho de 2000, dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza que define
Unidade de Conservação como “o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as áreas juridicionais, com
características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público, com o objetivo de conservar os limites definidos,
sob regime espacial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.”
Considerando-se o texto e os conhecimentos sobre Unidades de Conservação, associe a Unidade de Conservação expressa
na Coluna I às suas características, contidas na Coluna II.
(1) Área de Relevante Interesse Ecológico
(2) Monumento Natural
(3) Parque Estadual
(4) Áreas de Proteção Ambiental

( ) Criados com a finalidade de proteção integral dos elementos
bióticos e abióticos, com objetivos científicos, educacionais e
turismo ecológico.
( ) Apresenta certo grau de ocupação humana, cujo objetivo é
proteger a diversidade biológica e assegurar a sustentabilidade
do uso dos recursos.
( ) Faz parte do grupo de proteção integral, cujo objetivo básico é
preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza
cênica.
( ) Pequenas extensões sem ocupação humana, onde abrigam
exemplares raros da biota regional

A alternativa que indica a associação correta, de cima para baixo, é
01) 1, 2, 3, 4
02) 3, 4, 2, 1
03) 2, 3, 1, 4
04) 4, 3, 2, 1
05) 3, 2, 1, 4

# # #
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Conhecimentos Específicos
Geografia - Questões de 26 a 50
INSTRUÇÃO: Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.
Questão

26

Os conhecimentos acerca dos biomas e ecossistemas do
estado da Bahia permitem afirmar.
01) A biodiversidade remanescente da Mata Atlântica reúne,
além de várias classes de animais em extinção, uma
vegetação endêmica com espécies de coníferas,
aciculifoliadas e mesófilas.
02) Dos biomas existentes no território baiano, a caatinga
ocupa a maior área do estado, é reconhecida como uma
grande reserva de biodiversidade única no mundo, onde
se destacam plantas endêmicas de caráter xeromorfo e
decíduo.
03) O cerrado, único bioma exclusivamente brasileiro, ocupa
a porção centro-oeste do território baiano, é considerado
uma área de transição que apresenta um mosaico de
ecossistemas intercalados a mais rica flora de savana
tropical do mundo.
04) Os ecossistemas de Mata Ciliar e Floresta Estacional
encontram-se distribuídos de forma bem heterogêneas,
destacando-se não só pela biodiversidade como também
pelo seu potencial hídrico, sendo cortados pelas três
maiores bacias hidrográficas da América do Sul.
05) Apesar de possuir a mais extensa linha de costa do país,
o bioma marinho apresenta poucas variedades de
ecossistemas, sendo que os manguezais, por se
repetirem ao longo do litoral, apresentam a integridade
ameaçada em razão do avanço da especulação imobiliária
no ambiente marinho.
Questão

27

O manejo de bacias hidrográficas envolve a elaboração de
diversos diagnósticos.
Sobre esses, pode-se afirmar:
01) O diagnóstico do solo coleta informações para
prognosticar o controle da erosão e os efeitos da seca
e das enchentes.
02) Para ser reestabelecida a flora, o diagnóstico da
vegetação tem a finalidade de identificar, em cada
microbacia, os tipos de habitats naturais.
03) O diagnóstico ambiental é o primeiro a ser elaborado
devido à sua importância primordial, pois faz o
levantamento de todos os problemas da bacia indicando
soluções.
04) Com o objetivo de qualificar e quantificar as águas das
microbacias, o diagnóstico da água permite o
planejamento adequado do seu uso para diferentes
atividades.
05) O diagnóstico físico conservacionista é o ultimo a ser
realizado, pois se baseia na avaliação do grau de
deterioração das microbacias e nas práticas de
conservação a serem utilizadas.
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Questão

28

Com base nos conhecimentos referentes às características
do Sistema UTM, identifique com V as afirmativas
verdadeiras e com F, as falsas.
( ) É uma representação de parte da superfície terrestre na
projeção cilíndrica equivalente de Mercator.
o
o
( ) O sistema é limitado pelos paralelos 84 N e 80 S,
latitudes em que as diferenças não são significativas.
( ) O estabelecimento das especificações relacionadas aos
fusos horários, ou seja, 60 fusos de amplitude de 6° em
longitude é pautado nas características da Carta
Internacional do mundo ao milionésimo.
( ) O cilindro é paralelo ao eixo de rotação da Terra esférica.

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima
para baixo, é
01) V F V F
02) F V F V
03) V V V F
Questão

04) F F F V
05) F V V F

29

Uma forma de se abordar as potencialidades de um sensor
imageador é pelo dimensionamento de suas resoluções.
Nesse contexto, pode-se afirmar que:
01) Um objeto somente pode ser resolvido quando o seu
tamanho é menor que o tamanho do elemento de
resolução no terreno.
02) A resolução temporal só é possível porque os satélites
de sensoriamento remoto orbitam com uma inclinação
nula em relação ao equador.
03) A resolução radiométrica tem como medida a quantização,
de modo que, quanto maior for essa medida, menor será
a qualidade visual da imagem.
04) Um sensor tem melhor resolução espectral se ele
possuir maior número de bandas em diferentes regiões
espectrais e com larguras estreitas de comprimentos de
onda.
05) As imagens de pequena resolução espacial servirão para
estudos locais de detalhes, enquanto que as imagens de
grande resolução espacial se prestarão para estudo em
escalas regionais.
Questão

30

Existem basicamente duas formas distintas de representar
dados espaciais em um SIG: Vetorial e Raster.
A alternativa que apresenta características que
correspondem, respectivamente, a dados Vetorial e Raster
é:
01) Facilidade de representações topológicas – requer grande
espaço de armazenamento.
02) São exemplos, imagens de sensoriamento remoto —
localizações não necessitam ser referenciadas.
03) Reconhece escala de onde provem os dados –
representa o mundo geográfico de maneira semelhante
a um mapa.
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04) Posição exata de um objeto dentro da célula é
desconhecida – operações de superposições difíceis de
serem implantadas.
05) Dados são georeferenciados pela especificação de um
sistema de coordenadas – estruturas fornecem localização
precisa de informação.
Questão

31

O planejamento urbano brasileiro vem passando, desde a
década de 1980, do século passado, por transformações
na esfera jurídica cujo propósito é garantir melhores
condições de vida à população urbana. Entre essas
mudanças, inserem-se a nova concepção do Plano Diretor
e a criação do Estatuto da Cidade.
Considerando-se o texto e os conhecimentos sobre
planejamento urbano, identifique com V as afirmativas
verdadeiras e com F, as falsas.
( ) O Plano Diretor é considerado um instrumento normativo
para implantação de políticas públicas urbanas e é
obrigatório para os municípios com população superior
a 20 mil habitantes.
( ) O planejamento urbano, antes da promulgação da
Constituição Federal de 1988, foi caracterizado pela forte
centralização do poder público relacionada ao poder
decisório.
( ) O Estatuto da Cidade, lei federal criada em 2001 para
regulamentar os artigos da Constituição Federal, que
tratam da política urbana e função social da propriedade,
é uma tentativa de democratizar a gestão das cidades
brasileiras.
( ) A atual concepção de Plano Diretor deixa de ter a
participação popular como eixo central no contexto do
planejamento urbano, uma vez que a divergência de
interesse popular e a complexidade política dificultam a
promoção dessa participação.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é
01) V V F F
02) F V F V
03) V V V F

04) V F F F
05) F V V F

( ) No campo, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
visa promover a inclusão econômica e social por meio do
fortalecimento da agricultura familiar.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é
01)
02)
03)
04)
05)

VVFF
FFVV
FVVF
VFVF
VFVV

Questão

33

Segundo O IBGE, em uma década, o índice de GINI, usado
para medir a desigualdade na distribuição da terra, passou
de 0,856 para 0,854.
Considerando-se a informação e os conhecimentos sobre
o espaço agrário brasileiro, é incorreto afirmar:
01) A concentração da terra, característica marcante da
formação territorial do país, embora timidamente,
aumentou em razão, dentre outros fatores, das atividades
relacionadas ao agronegócio.
02) O sistema de exploração da terra herdado das capitanias
hereditárias persiste no território brasileiro, em função,
dentre outros fatores, da introdução das relações
capitalistas no campo.
03) A maioria dos assentamentos de reforma agrária atual
ocorre na Amazônia Legal, iniciativa criticada pelo MST,
dentre outros motivos, porque contribuem para o
desmatamento dessa região.
04) O Estatuto da Terra, criado em 1964, orienta a reforma
agrária com base na função social e prevê os
assentamentos em três tipos de áreas, dentre estas, em
terras griladas.
05) A reforma agrária envolve um conjunto de políticas oficiais
de apoio para que os assentados tenham condição de
produzir, todavia, como isso não vem ocorrendo, muitos
assentados vendem as terras para terceiros.
Questão

34

Somente na década de 1990, o Estado Brasileiro
estabelece políticas explicitas voltadas para a agricultura
familiar, através do Programa de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF).

“O interesse súbito e avassalador dos Estados Unidos pelo
Nordeste e sua pronta disposição de ajudar a Sudene são,
incontestavelmente, em parte motivados pela ameaça de
um movimento do tipo Castro entre os camponeses sem
terra e os miseráveis moradores nos mocambos de Recife e
outras cidades litorâneas.” (Albert O. Hirschmann, Política
econômica da América Latina, p. 102).

Sobre essas políticas, identifique com V as afirmativas
verdadeiras e com F, as falsas.

O movimento social do campo brasileiro retratado no texto
e sua respectiva característica estão expressos em

( ) No sentido de fundamentar as estratégias
de
desenvolvimento sustentável, essas políticas são
norteadas por quatro eixos de ação, dentre estes, o
combate a pobreza rural.
( ) O Sistema Nacional de Crédito Rural ( SNCR) financia o
projeto de modernização e industrialização agrícola no
semiárido nordestino.
( ) O PRONAF financia projetos coletivos ou individuais que
gerem renda aos agricultores familiares e aos
assentados da reforma agrária.

01) Canudos, luta por melhores condições de vida no
semiárido nordestino.

Questão

32
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02) Revolta dos Queimados, luta por uma sociedade rural
mais justa.
03) Liga Camponesa, luta contra o monopólio de terra.
04) Massacre de Ecoporanga, luta de posseiros pela tutela
do campesinato.
05) Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, luta pela
reforma agrária.
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Questão

35

Uma externalidade existe sempre que o bem-estar de um
agente depende não somente de suas próprias ações, mas
também das atividades sobre o controle de outros agentes.
Considerando-se a informação e os conhecimentos sobre
externalidades, dentro da economia ambiental, identifique
com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.

Questão

37

Tendo por base os conhecimentos referentes ao Estudo do
Impacto Ambiental (EIA) no Direito brasileiro, pode-se
afirmar:
01) A efetiva realização do EIA corresponde à etapa do projeto
em que foi constatada significativa degradação do meio
ambiente.
02) A criação do EIA tem por escopo prever a ocorrência de

( ) A construção de fábricas poluidoras constitui exemplos,
exclusivamente, de externalidade negativa.
( ) Logo que qualquer mecanismo de recompensa ou

danos ambientais, de modo que não lhe cabe emitir um
juízo de avaliação.
03) O

Estudo

Prévio

de

Impacto

Ambiental

está

compensação seja instituído, a externalidade deixa de

intrinsecamente relacionado ao princípio da preservação,

existir.

cujas bases para adoção foram estabelecidas com a

( ) Para que um fenômeno seja identificado como uma

aprovação da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente.

externalidade, é necessário que a alteração do bem-estar

04) Entre os casos em que o CONAMA não exige

seja acompanhada por qualquer mecanismo de

obrigatoriedade do EIA, estão a construção de oleodutos

compensação.

e a extração de combustíveis fósseis, visto que tais

( ) A poluição é um exemplo de externalidade que tende a
estar disponível em excesso de oferta no mundo atual.

atividades já estão inseridas no Código Nacional de
Mineração.
05) O

EIA

constitui

um

instrumento

que

limita

a

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima

discricionariedade administrativa, uma vez que busca

para baixo, é

exaurir os estudos e análises dos danos e impactos que

01) F F V V

determinada atividade poderia causar no meio ambiente.

02) F V F V
03) V V F F
04) V V F V
05) F V F F
Questão

36

Os métodos de valoração econômica ambiental são
utilizados para estimar os valores que as pessoas atribuem
aos recursos ambientais, com base em suas preferências.
Em relação à valoração ambiental, pode-se afirmar:
01) O valor de existência pode ser exemplificado pelo valor
que as pessoas estão dispostas a pagar para visitar um
parque ecológico.
02) O valor de uso diz respeito à obtenção de benefícios pelo
simples conhecimento de certa espécie existente sem
que haja a intenção de apreciá-la.
03) O valor de opção está relacionado ao conceito de
desenvolvimento sustentável, uma vez que expressa uma
preocupação com as gerações futuras.
04) O valor de não uso representa o valor de reter as opções
de uso diante da hipótese de investigação científica em
relação às possibilidades futuras do recurso ambiental.
05) A disposição dos indivíduos em pagar para conservar uma
determinada floresta, cuja substituição seria difícil ou
impossível, constitui exemplo de valor intrínseco.
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Questão

38

Segundo Maria Lúcia Cardoso de Souza, “Licenciamento
ambiental é o procedimento administrativo pelo qual a
administração pública, por intermédio do órgão ambiental
competente, analisa a proposta apresentada para o
empreendimento e o legitima considerando as disposições
e regulares aplicáveis a sua interdependência com o meio
ambiente emitindo respectiva licença.”
Sobre o Licenciamento ambiental do estado da Bahia, é
correto afirmar:
01) É uma atividade comandada por representantes do setor
produtivo da Secretaria Estadual do Meio Ambiente
(SEMA).
02) É de competência do IBAMA,

uma vez que os

empreendimentos e atividade sempre apresentam
impactos ambientais.
03) Tem suas normas editadas pelo Conselho Municipal do
Meio Ambiente (CMMA), que delibera sobre a distribuição
da licença ambiental solicitada.
04) Está sobre a responsabilidade do Instituto do Meio
Ambiente (IMA) que analisa e emite Parecer Técnico
referente ao licenciamento.
05) Corresponde a um ato administrativo pelo qual o Centro
de Recursos Ambientais (CRA) estabelece as medidas
restritivas, com a finalidade de evitar a degradação
ambiental.
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Questão

39

Sobre a Lei nº 1265, de maio de 2012, que diz respeito ao
Código Florestal Brasileiro, identifique com V as afirmativas
verdadeiras e com F, as falsas.
( ) Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e revogou
a lei 4771, de 15 de setembro de 1965.
( ) Todos os itens referentes à Medida Provisória nº 571, de
2012, foram sancionados pela Presidente da República.
( ) A supressão da vegetação em Áreas de Preservação
Permanente (APPs) é permitida, desde que a área seja
declarada de interesse social.
( ) Na Amazônia legal, os estados com mais de 65% do
território ocupado por unidades de conservação terão o
percentual de reserva obrigatória de 30%.

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima
para baixo, é
01) V F V F
02) V V F F
03) V F V V

Questão

Na Internet, algumas aplicações necessitam de um
protocolo na camada de transporte capaz de garantir a
entrega das mensagens. Dessa forma, é possível saber se
uma mensagem chegou ao destino corretamente ou se é
preciso uma retransmissão.
O protocolo que identifica esse processo é:
01)
02)
03)
04)

Questões 43 e 44
Com relação a Banco de Dados, analise as afirmativas a
seguir e marque V ou F, conforme sejam verdadeiras ou
falsas as afirmativas.
Questão
(

05) F F V F

40

A Constituição Federal de 1988 introduziu novos aspectos
relativos à gestão das águas, estabelecendo
01) a classificação das águas doces, salobras e salinas em
todo o território nacional em nove classes, segundo seus
usos preponderantes.
02) aos municípios a competência para legislar sobre as
águas próprias, sendo exemplo dessa determinação os
rios Carinhanha, São Francisco e Paraguai.

UDP
ARP
IP
TCP

05) FTP

04) F V F V

Questão

42

(

(

43

) De um ponto de vista bem geral, um SGBD distribuído
pode ser visto como uma federação de SGBDs
centralizados, autônomos, chamados de SGBDs locais,
que são interligados por uma camada de software
chamada de SGBD da rede ou SGBD global.
) O SGBD não precisa prover meios para definir critérios
de autorização para acesso aos dados e meios para
assegurar que as regras de acesso serão cumpridas.
) Controle de concorrência visa a garantir que, em toda
execução simultânea de um grupo de transações, cada
uma seja executada como se fosse a única do sistema.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é

03) que, no caso das águas subterrâneas, o domínio será
sempre da união independente da direção dos fluxos e
das áreas de recarga.

01) F F V

04) V F V

02) V V F

05) V F F

04) a ficção da competência dos Estados e Distrito Federal
para instituir um sistema de gerenciamento dos recursos
hídricos e definir critérios de outorga de direitos do uso
da água.

Questão

05) que os corpos d’água passam a ser de domínio da União
para os rios ou lagos que banham mais de uma unidade
da federação ou que sirvam de fronteira interestadual ou
internacional.
Questão

41

Um usuário tenta identificar o endereço MAC da placa de
rede, porém ele visualiza o número A8D124F0B783 em
hexadecimal.
O valor correspondente, em binário, é:
01)
02)
03)
04)
05)

101010001101000100100100111100001011011110000011
101110001101010100100100111100101011010110000011
101100001101010100100100101100101011010100000011
101110001101010100100100111100101011010110000000
101110001101010100101100100100101011010110000011
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03) V V V

44

( ) O sistema operacional é uma camada de software
colocada entre o hardware e software do computador, com
o objetivo de facilitar as atividades dos desenvolvedores
e usuários de software, uma vez que não precisam fazer
acesso direto ao dispositivo, fornecendo uma interface
mais amigável e intuitiva.
( ) Como em um sistema operacional vários processos
requerem a CPU, é necessário compartilhar o tempo de
acesso entre eles, de forma que, quando um processo
seja parado, todas as suas informações possam ser
sobrepostas.
( ) Os processos podem ter dois estados: executando e
bloqueado.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é
01) F F F
02) V V V
03) V F V

04) V F F
05) F F V
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Questão

45

Questão

48

TI Verde ou TIC Verde é um universo bem amplo de ações
que vai muito além do que é popularmente tratado quando
se fala no assunto. Tecnologia da Informação Verde é uma
tendência mundial voltada para o impacto dos recursos
tecnológicos no meio ambiente.

O avanço da Internet promoveu o crescimento no
desenvolvimento de novas aplicações Web, e com isso,
surgiram muitas linguagens de programação.

É possível pensar na TIC Verde como um elemento
estratégico

01) .Net

01) tendo como objetivo assegurar o correto uso de padrões
e processos para um rápido e eficiente atendimento de
todas as mudanças.
02) definindo relacionamentos e processos para dirigir e
controlar a organização no atingimento dos objetivos.
03) adicionando valor ao mesmo tempo que equilibra os
riscos em relação ao retorno da TI e seus processos.
04) definindo condições para o exercício eficaz da gestão com
base em conceitos consolidados de qualidade
05) criando um ‘gerenciamento de sustentabilidade’, tais
como virtualização, economia de papel, relação com
fornecedores, entre outros.
Questão

Não representa uma linguagem de programação que permite
a criação de aplicativos para a Internet:
02) Java
03) Perl
04) PHP
05) VPN
Questão

Analise o algoritmo a seguir:

algoritmo “contagem”
var
n : inteiro
i : inteiro
inicio
n <0
para i de 0 ate 20 faca
escreval(n)
n <n+ 1
fimpara
fimalgoritmo

46

O Firewall protege a rede de ataques externos e tentativas
de acesso não autorizadas.
A DMZ é
01) um Proxy que atua nas camadas mais altas da rede.
02) uma pequena rede situada entre uma rede confiável e
uma não confiável, geralmente entre a rede local e a
Internet.
03) um tipo de firewall stateful.
04) um antivírus.
05) um IDS.
Questão

47

Com relação à criptografia, analise as afirmativas a seguir
e marque V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas as
afirmativas.
( ) A técnica de substituição consiste num método pelo qual
as letras de um texto limpo são substituídas por outras
letras, números, ou símbolos.
( ) A criptografia simétrica garante a identidade de quem
enviou ou recebeu a mensagem.
( ) A “Assinatura Digital” é outro benefício da criptografia,
utilizando chave pública, que permite garantir a
autenticidade de quem envia a mensagem, associada à
integridade do seu conteúdo.
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Com base no algoritmo apresentado, pode-se afirmar:
01) A estrutura de matriz permite o armazenamento das
informações.
02) A utilização de uma estrutura de repetição torna o algoritmo
mais eficiente.
03) O índice permite maior agilidade de processamento.
04) Os ponteiros permitem atualização de todas as estruturas
de dados.
05) A recursividade permite a otimização do código.
Questão
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As metodologias de desenvolvimento de sistemas foram
aceitas no meio tecnológico devido à necessidade de uma
padronização do processo de análise e desenvolvimento.
Considerando-se a técnica de Análise Estruturada, uma
ferramenta deste tipo de análise é:
01) Diagrama de Transição de Dados.
02) DFD.
03) Relacionamento.
04) Tabela de Eventos.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é
01) V F V
02) V F F

05) Diagrama de Controle de Exceções.

# # # # # #

03) F F V
04) F V F
05) F F F
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