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Leia o Texto I e responda as QUESTÕES de 1 a 3.
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Leia o Texto II a seguir e responda as QUESTÕES de 4 a 6.
Texto II

Texto I
Bebida com cigarro dentro

Trocaria todos os meus títulos pela igualdade
Tinga, 36 anos, jogador de futebol do Cruzeiro, sofreu ataques
racistas durante uma partida em fevereiro deste ano.
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O que aconteceu comigo foi noticiado no Brasil
inteiro [durante uma partida do Cruzeiro contra o time peruano
Real Garcilaso, pela Copa Libertadores, a torcida imitava sons de
macaco a cada vez que o jogador pegava na bola]. Recebi
ofensas racistas e não vou fazer sensacionalismo em cima disso,
mas é triste ver que isso tem acontecido em todas as áreas,
infelizmente. Estamos em 2014 e é uma coisa mais velada, mas
que existe.
E olha que, pro cara que conquistou o sucesso, a vida é
mais fácil. Acredito que existe um preconceito mais forte que o
racismo, que é o preconceito social. Negro ou branco, se você é
bem-sucedido, acaba sendo aceito. Isso mostra um preconceito
social muito forte.
Acredito que o racismo nos estádios de futebol também
é um reflexo da educação. Algumas pessoas, quando vão para o
estádio, acham que tudo o que elas falam lá fica por lá. Essas
pessoas às vezes estão com seus filhos, e ainda assim estão
xingando a gente. Estão ensinando isso aos filhos. Quando você é
bem-educado, não existe essa divisão entre o que acontece
dentro e fora do estádio. Por falta de educação, as pessoas
acham que não acontece nada, mesmo no esporte. Já vi pessoas
de classe alta agirem assim.
Como disse logo depois daquela partida, trocaria todos
os meus títulos pela igualdade, em todas as áreas.

TROCARIA todos os meus títulos pela igualdade. Revista Trip, São Paulo, n. 231, 23 abr.
2014. Disponível em: <http://revistatrip.uol.com.br/revista/231/reportagens/trocaria- todos-osmeus-titulos-pela-igualdade.html>. Acesso em: 05 maio 2014.

QUESTÃO 1
A partir da leitura do Texto I, é CORRETO afirmar.
(A) O racismo, que está presente nos estádios de futebol,
permeia a vida de todos os cidadãos e tem um caráter
homofóbico.
(B) A educação e o respeito às classes sociais menos
favorecidas é um privilégio que cabe à classe social mais
alta.
(C) Os títulos e campeonatos conquistados pelos atletas
perdem o significado diante das atitudes das pessoas que
frequentam os estádios de futebol.
(D) Tanto o preconceito racial quanto o preconceito social
estão atrelados à falta de educação das pessoas.
QUESTÃO 2
Em relação à tipologia textual do texto I, é CORRETO afirmar
que se trata de:
(A)
(B)
(C)
(D)

texto instrucional
texto jornalístico
texto de informação educativa
texto epistolar

QUESTÃO 3
Indique a alternativa que apresenta a afirmativa CORRETA em
relação ao emprego das palavras e expressões no texto I.
(A) As palavras ‘áreas’, ‘fácil’ e ‘você’ são acentuadas em
conformidade com a mesma regra de acentuação.
(B) A expressão ‘ofensas racistas’ (l. 5), na oração em que
figura, exerce a função de complemento nominal.
(C) Na frase “Acredito que existe um preconceito mais forte
que o racismo, que é o preconceito social.” (l. 10 e 11), o
fragmento em destaque é uma oração subordinada
adjetiva.
(D) No trecho “Estamos em 2014 e é uma coisa mais velada
[...]” (l. 7), a palavra em destaque pode ser substituída por
‘proibida’, sem que haja alteração de sentido.
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É proibido fumar em bares. Mas alguns deles tiveram
uma ideia para driblar essa regra: servir drinques que já vêm com
tabaco misturado à própria bebida.
Já tentaram fazer chá de cigarro e até mergulhá-lo no
copo de bebida, cortado em pedacinhos. Tudo para realizar um
desejo clássico dos fumantes: poder consumir tabaco sem ter que
sair para fumar do lado de fora do bar. Nos EUA, vários pubs
criaram drinques que contêm tabaco. Quem for ao Father´s Office,
em Los Angeles, pode pedir o Oaxacan Fizz, bebida que leva
mescal, cynar, limão e um xarope doce feito com fumo de
cachimbo. Já no Bar Charley, em Washington, o destaque é uma
bebida que mistura conhaque, tabaco e cubos de gelo feitos com
chá preto.
A vantagem dessas misturas é que, além de poderem
ser consumidas dentro do bar, elas permitem que o fumante
receba nicotina sem inalar a fumaça tóxica provocada pela queima
do cigarro. Mas, como o tabaco é cancerígeno por si só, continua
havendo risco à saúde. E sua combinação direta com o álcool
também é malvista por médicos. “A droga (álcool) pode
potencializar a ação do tabaco no corpo e levar, por exemplo, ao
aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca”, diz o
médico Alfredo Helito, do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O
gosto também não é dos melhores. “Desce queimando”, admitiu
Sang Yoon, dono do Father´s Office, em entrevista a uma rádio
americana.

HARARI, Thaís. Bebida com cigarro dentro. Superinteressante, São Paulo, n. 330, p. 20, mar.
2014. Fragmento adaptado.

QUESTÃO 4
Em relação ao texto ‘Bebida com cigarro dentro’, assinale a
alternativa CORRETA.
(A) Uma vez que há um grande movimento no sentido de
ajudar o fumante a superar a necessidade de nicotina
mantendo a saúde, os bares estão conseguindo atender a
esse propósito.
(B) A combinação do álcool com o tabaco representa uma
estratégia inovadora com vistas a superar as dificuldades
encontradas pelos fumantes em pubs e bares abertos.
(C) Por causar dependência, a nicotina associada ao álcool
provoca distúrbios graves, como problemas vasculares e
renais.
(D) Apesar de os bares utilizarem estratégias como a criação
de drinques que contêm tabaco misturado com outros
ingredientes para evitar a inalação de fumaça, o efeito
nocivo do tabaco para a saúde humana permanece
inalterado.
QUESTÃO 5
Em relação ao texto II, analise as afirmativas a seguir.
I. A conjunção ‘Mas’ (l. 1) apresenta o mesmo significado da
conjunção ‘e’ na frase “Marina fala, e não faz”.
II. O pronome possessivo ‘deles’ (l. 1) estabelece uma
relação anafórica e refere-se aos fumantes.
III. A crase não poderia ter sido utilizada em “misturado à
própria bebida” (l. 3), porque pronomes demonstrativos e
de tratamento não aceitam a anteposição do artigo
feminino.
IV. Um dos antônimos de ‘malvista’ (l. 19) é ‘benquista’ e de
‘inalar’ (l. 16) é ‘expirar’.
A respeito dessas asserções, marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente a afirmativa I está correta.
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
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QUESTÃO 6

Leia o texto IV a seguir e responda as QUESTÕES 9 e 10.

Marque a alternativa INCORRETA.

Texto IV

(A) O trecho em destaque na frase “Quem for ao Father´s
Office, em Los Angeles, pode pedir o Oaxacan Fizz,
bebida que leva mescal, cynar, limão e um xarope doce
feito com fumo de cachimbo.” (l. 8 a 11) desempenha a
função de aposto.
(B) Na oração “A droga (álcool) pode potencializar a ação do
tabaco no corpo” (l. 19 e 20), a expressão em destaque
desempenha a função de adjunto adverbial.
(C) O trecho em destaque no fragmento “elas permitem que o
fumante receba nicotina sem inalar a fumaça tóxica
provocada pela queima do cigarro.” (l. 15 a 17) é uma
oração subordinada subjetiva objetiva indireta.
(D) A oração destacada em “Nos EUA, vários pubs criaram
drinques que contêm tabaco.” (l. 7 e 8) é subordinada
adjetiva restritiva.
Leia o texto III a seguir e responda as QUESTÕES 7 e 8.

Consumo de álcool no Brasil é superior à média mundial, diz
OMS
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Texto III
Retrato
Eu não tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro,
nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo.
Eu não tinha estas mãos sem força,
tão paradas e frias e mortas;
eu não tinha este coração que nem se mostra.
Eu não dei por esta mudança,
tão simples, tão certa, tão fácil:
Em que espelho ficou perdida a minha face?

20

O abuso no consumo de álcool no Brasil supera a média
mundial e apresenta taxas superiores a dezenas de países. Os
dados são da Organização Mundial da Saúde que, em um informe
publicado nesta segunda-feira, 12, alerta que 3,3 milhões de
mortes no mundo em 2012 foram causados pelo uso excessivo do
álcool, 5,9% de todas as mortes. Segundo a entidade, não apenas
a bebida pode gerar dependência, mas também poderia levar ao
desenvolvimento de outras 200 doenças.
Entre os 194 países avaliados, a OMS chegou à
conclusão de que o consumo médio mundial para pessoas acima
de 15 anos é de 6,2 litros por ano. No caso do Brasil, os dados
apontam que o consumo médio é de 8,7 litros por pessoa por ano.
Esse volume caiu entre 2003 e 2010. Há dez anos, a taxa era de
9,8 litros por pessoa.
Mas as projeções até 2025 mostram que o consumo
voltará a aumentar, ultrapassando a marca de 10,1 litros por ano
por pessoa. Em 1985, o consumo não chegava a 4 litros por
pessoa por ano.
No caso brasileiro, a diferença entre o consumo
masculino e feminino é profundo. Entre os homens, a taxa chega
a mais de 13 litros por ano. Para as mulheres, ela é de apenas 4
litros. 60% do consumo é de cerveja. Apenas 4% do consumo é
representado pelo vinho.

CHADE, Jamil. Consumo de álcool no Brasil é superior à média mundial, diz OMS. O Estado
de
São
Paulo,
São
Paulo,
12
maio
2014.
Saúde.
Disponível
em:
<http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,consumo-de-alcool-no-brasil-e-superior-a-mediamundial-diz-oms,1165538,0.htm>. Acesso em: 12 maio 2014. Fragmento adaptado.

QUESTÃO 9
Em relação ao texto IV, marque a alternativa CORRETA.

MEIRELES, Cecília. Obra poética. Vol. 4. Biblioteca luso-brasileira: Série brasileira.
Companhia J. Aguilar Editora, 1958. p 10.

QUESTÃO 7
Assinale a alternativa CORRETA em relação ao poema
Retrato.
(A) O poema apresenta, sobretudo, uma descrença na vida,
que ficou perdida sem que a autora percebesse a sua
grandeza.
(B) Os versos estão impregnados de um tom nostálgico que
revela o processo de transformação operado pela
passagem do tempo.
(C) Há um tom predominantemente pejorativo em relação ao
avançar da idade das pessoas.
(D) O amargor das palavras reflete a solidão após uma
grande desilusão.
QUESTÃO 8
Analise as afirmativas.
I. Em “Eu não tinha este rosto de hoje”, a expressão em
destaque desempenha a função de objeto direto.
II. Em “Eu não tinha estas mãos sem força”, a expressão em
destaque desempenha a função de complemento
nominal.
III. Em “Eu não tinha este coração que nem se mostra”, o
termo em destaque é um pronome relativo.
IV. No verso “Em que espelho ficou perdida a minha face?”, a
expressão destacada desempenha a função de objeto
direto.

(A) O consumo de bebida pelos homens brasileiros, em todas
as idades, supera a marca mundial, sendo que essa taxa
apresenta crescimento constante nos últimos anos.
(B) A bebida preferida das mulheres é o vinho, representando
4% do consumo mundial, enquanto que os jovens
preferem a cerveja.
(C) Há uma forte tendência de crescimento do percentual de
consumo de bebida alcoólica pelos brasileiros, após um
período de consumo menor.
(D) A dependência de bebida alcoólica pode causar mais
doenças graves quando comparada aos efeitos do fumo
em larga escala.
QUESTÃO 10
Analise as afirmativas referentes ao texto IV.
I. Na frase “No caso brasileiro, a diferença entre o consumo
masculino e feminino é profundo.” (l. 19 e 20), o uso da
vírgula é opcional, uma vez que separa o sujeito do
predicado.
II. Em “Há dez anos, a taxa era de 9,8 litros por pessoa.” (l.
13 e 14), a expressão em destaque tem a função de
adjunto adverbial.
III. A palavra ‘segunda-feira’ não pode ser escrita sem hífen
por se tratar de palavra composta pela justaposição de
outras duas palavras, assim como os nomes dos demais
dias da semana.
IV. Na frase “O consumo de álcool no Brasil é superior à
média mundial.”, o uso da crase é facultativo.
Indique a alternativa CORRETA.

Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente a afirmativa I está correta.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas III e IV estão corretas.

Provas de conhecimentos

(A)
(B)
(C)
(D)

Somente a afirmativa I está correta.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
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PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO

PROVA DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

QUESTÃO 16

Uma pessoa P está visitando uma loja que vende blusas e
saias. Dos muitos modelos que a loja tem, existem somente 5
modelos de blusas e 6 modelos de saias de que a pessoa P
gostou. Mas, infelizmente, a pessoa P levou pouco dinheiro,
devendo escolher se comprará uma blusa ou se comprará uma
saia. Em quantas maneiras poderá resultar a compra da
pessoa P?

Analise a planilha a seguir, editada no Microsoft Excel em sua
configuração de instalação padrão.

(A)
(B)
(C)
(D)

1
3
11
30
Na célula D5 deve ser inserida a
=SE(A1>=0;SOMA(B1:D1);SOMA(B3:D3))

QUESTÃO 12
O próximo elemento da sequência de números: 2, 3, 5, 7, ... é:
(A)
(B)
(C)
(D)

8
9
11
13

Avalie as proposições e assinale a alternativa CORRETA.
Todo jogador de futebol é bom de bola. Nenhum americano é
bom de bola. Daí, pode-se concluir que:
(A)
(B)
(C)
(D)

algum jogador de futebol é americano.
nenhum jogador de futebol é americano.
nenhum jogador de futebol é bom de bola.
alguém que seja jogador de futebol é americano.

QUESTÃO 14
De acordo com o diagrama de Venn, marque a alternativa
CORRETA.

Atrizes

Dançarinas

fórmula:

Após a inserção da fórmula e pressionada a tecla Enter,
assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao
resultado.
(A)
(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 13

seguinte

-1
9
12
-2

QUESTÃO 17
O Sistema Operacional é:
(A) o software que acompanha aplicativos comerciais para
edição de textos e planilhas eletrônicas, gerenciando todo
o seu Painel de Controle.
(B) o software responsável pelo funcionamento geral dos
sistemas de computação. Ele tem a função de gerenciar
os recursos do computador. Sem eles, os sistemas
computacionais não funcionam.
(C) um software distribuído gratuitamente, mas que não
revela
seu
código-fonte.
Possui
licença
para
redistribuição, mas pode ter limitação para uso comercial.
(D) um software utilizado para a criação de softwares
aplicativos.
QUESTÃO 18

Cantoras

(A)
(B)
(C)
(D)

As atrizes que não são dançarinas não são cantoras.
As cantoras que não são dançarinas são atrizes.
Não há cantoras que sejam dançarinas e atrizes.
Todas as dançarinas são atrizes.

QUESTÃO 15
Numa classe de 35 alunos, 15 praticam handebol e 19 alunos
praticam futebol. Além disso, 5 não praticam nem handebol
nem futebol. Quantos alunos dessa classe praticam ambos os
esportes?
(A)
(B)
(C)
(D)

4
9
11
15
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A respeito dos conceitos básicos associados ao emprego de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos
associados à Internet/Intranet, assinale a alternativa
CORRETA.
(A) A única forma eficaz para se ter acesso à Internet e a todo
o seu conteúdo é através de um cadastro em um provedor
público.
(B) URL é uma forma padronizada de se especificar o
endereço de qualquer recurso, site ou arquivo existente
em um servidor da WWW (World Wide Web).
(C) A transferência de um arquivo localizado em um servidor
na internet para um computador de um usuário é
denominada Upload.
(D) Servidor é uma rede de computadores que fornece
informações na Internet/Intranet em forma de hipertexto.
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 22

Em relação à forma de endereçamento de e-mail, é CORRETO
afirmar.

Sobre o Bico do Papagaio, é CORRETO afirmar que:

(A) No endereço de email, o texto após o símbolo @ (arroba)
significa a identificação do usuário de onde se localiza o
email.
(B) No endereço de email, o texto à esquerda do caractere @
(arroba) é chamado de domínio.
(C) Todo endereço de e-mail escrito na sua forma correta
deve ter a terminação “.com.br”.
(D) Todo endereço de email deve ter o caractere @ (arroba).
QUESTÃO 20
A respeito dos aplicativos do Br. Office e Microsoft Office,
analise as afirmativas a seguir.

(A) a
ocupação
humana
desse
espaço
ocorreu
prioritariamente pelas aldeias Karajá e Javaé e por
comunidades agro-pastoris do Cantão.
(B) localizado na extremidade leste do estado do Tocantins,
apresenta conformação diferencial ao longo do ano,
determinado pelo período seco e chuvoso.
(C) é definido, segundo o Ministério da Integração Nacional,
como uma mesorregião que compreende 66 municípios,
sendo 25 no Tocantins, 25 no Pará e 16 no Maranhão.
(D) é uma área que conta com a união de várias esferas de
preservação: Serra da Tabatinga, Parque Nacional das
Nascentes do Rio Parnaíba e Estação Ecológica da Serra
Geral.
QUESTÃO 23

I. O Zoom mínimo permitido em planilhas do Calc e do
Microsoft Excel é de 35%.
II. A extensão de arquivo padrão do Microsoft Excel é XLTS.
III. Br. Office Writer e Microsoft Word são exemplos de
processadores de textos.
IV. O Br. Office é um pacote de aplicativos de valores mais
acessíveis, disponibilizado pela empresa Microsoft.
V. No Microsoft Excel, é digitado, na célula A1, o valor 1 e,
na célula B1, o valor -1; se na célula C1 o usuário digitar a
fórmula =A1&B1, o resultado será 0 (zero).
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente a afirmativa III está correta.
Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e V estão corretas.

PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS

QUESTÃO 21
Palmas é considerada a última capital planejada do século XX.
Seu projeto urbanístico foi concebido em 1989 pelo Escritório
de Arquitetura Grupo Quatro, liderado pelos arquitetos Luiz
Fernando Cruvinel Teixeira e Walfredo Antunes de Oliveira
Filho.
Sobre o projeto urbanístico original de Palmas, é CORRETO
afirmar.
(A) Trata-se de uma reprodução fiel do projeto elaborado, no
final da década de 1950, para a nova capital federal,
Brasília, sobretudo no que diz respeito à adoção de largas
avenidas, além da destinação de superquadras autônomas
para a função residencial.
(B) Correspondeu a uma releitura do projeto de Goiânia,
realizado na década de 1930, com base na previsão de um
Centro Cívico para Palmas, alimentado por avenidas
radiais e delimitado por uma zona destinada à função
industrial, que afastou a área central dos setores
residenciais.
(C) O desenho urbano limitou-se a reunir elementos dos
projetos urbanísticos de Goiânia e Brasília, destacando-se
o zoneamento de uso do solo urbano extremamente rígido,
bem como o plano de massas para determinar o gabarito,
ou a altura máxima permitida das edificações.
(D) Adotou a malha viária ortogonal, cujo traçado remete à
imagem do tabuleiro de xadrez, além de princípios
urbanísticos nos quais é possível identificar referências
tanto a projetos nacionais, como os de Goiânia e Brasília,
quanto a experiências internacionais, como as novas
cidades inglesas das décadas de 1960 e 1970.
Provas de conhecimentos

“O Estado do Tocantins [...] tem pouco da sua arquitetura
colonial preservada. Talvez devido ao esquecimento do antigo
norte goiano por parte dos governos do Sul, que não tinham
políticas de desenvolvimento econômico sustentável e, menos
ainda, uma política de salvaguarda do patrimônio cultural para
essa região, isso fez com que, aos poucos, esses bens
culturais fossem sendo mutilados.”
SANTOS, A. M. dos.; BARBOSA, J. E.; SILVA, L. P. Política de Preservação da
Fundação Cultural do Tocantins. In. Vivências e sentidos: o patrimônio cultural
do Tocantins. Goiânia: Iphan/14ª. Superintendência Regional, 2008, p. 69.
(Fragmento Adaptado).

É CORRETO afirmar sobre o patrimônio histórico do estado do
Tocantins que:
(A) o centro histórico de Porto Nacional foi tombado pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –
IPHAN.
(B) apesar da importância histórica do Palacinho, o município
de Palmas ainda não conseguiu o tombamento dessa
edificação junto ao IPHAN.
(C) o primeiro tombamento realizado pelo IPHAN no estado
do Tocantins foi o prédio da Catedral Nossa Senhora do
Carmo, na cidade de Monte do Carmo.
(D) a cidade de Miracema, primeira capital do estado, foi
tombada pelo IPHAN.
QUESTÃO 24
“A partir da ação do Estado militar, principalmente nos anos de
1970, foram redefinidas as características das terras de baixa
fertilidade, as quais marcaram os cerrados por muitos anos.
Historicamente, a baixa produtividade da pecuária extensiva e
das roças de subsistência definia, também, o modo de ver e
conceber o cerrado.”
ROSSELVELT, J. S. (Re)ocupação do cerrado: novas gentes, outras identidades.
In. ALMEIDA, M. G.; CHAVEIRO, E. F.; BRAGA, H. C. (Org.) Geografia e
Cultura: os lugares da vida e a vida dos lugares. Goiânia: Ed. Vieira, 2008, p. 99.
(Fragmento Adaptado).

É CORRETO afirmar que, a redefinição e a reocupação do
cerrado brasileiro, a partir dos anos de 1970, foi marcada por
projetos de:
(A) expansão da área de plantio da agricultura familiar e de
subsistência com foco nas leguminosas.
(B) desenvolvimento, que destacaram a agricultura como
fonte de divisas e de equilíbrio, na balança de
pagamentos.
(C) retenção dos pequenos produtores no campo, com
incremento de maquinário para aumento da produtividade
das commodities.
(D) elaboração de políticas de sustentação à pequena
produção e criação de acesso à terra para um crescente
número de pequenos produtores rurais sem terra.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 27

Analise o texto a seguir.

Analise as afirmativas a seguir.

No contexto da ocupação de Palmas, é possível identificar a
formação de áreas distintas no que tange ao sítio, ou posição
geográfica, bem como em relação às características do
processo de urbanização, conforme apresentado a seguir.

Nos termos da Lei Complementar nº 008/99 (Estatuto dos
Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos
Poderes do Município de Palmas), ficam assegurados aos
servidores efetivos estáveis e aos estabilizados, dos Poderes
do Município, os seguintes direitos.

I. Na área denominada Região Sul, o relevo suave,
associado à presença de amenidades ambientais, como o
Parque do Machado e a Praia dos Buritis, favoreceu a
proliferação de condomínios residenciais de alto padrão.
II. No Distrito de Taquaruçu, a presença de inúmeras
cachoeiras, aliada à preservação de parcela significativa
da vegetação nativa de cerrado, tem atraído não apenas
visitantes, mas também um número cada vez maior da
população palmense, que busca fixar residência nessa
localidade.
III. Na Região denominada Palmas Centro, que corresponde
à área planejada da capital, observa-se uma maior
densidade populacional nas quadras localizadas próximas
à Praça dos Girassóis, bem como nas quadras situadas
na porção noroeste, também denominada Área
Residencial Noroeste (ARNO).
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE
PALMAS/TO
QUESTÃO 26
Considerando a Lei Complementar nº 008/99 (Estatuto dos
Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos
Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa
CORRETA.
(A) Readaptação é a investidura do servidor municipal, efetivo
estável ou do estabilizado em cargo de atribuições e
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha
sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em
inspeção médica.
(B) Reintegração é o retorno à atividade de servidor
municipal, aposentado por invalidez, quando, por junta
médica nomeada pela Administração, forem declarados
insubsistentes os motivos da aposentadoria.
(C) Reversão é a reinvestidura do servidor municipal, efetivo
estável ou do estabilizado no cargo anteriormente
ocupado ou no cargo resultante de sua transformação,
quando invalidada a sua demissão por decisão
administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as
vantagens.
(D) Recondução é o deslocamento de cargo de provimento
efetivo ou em comissão, ocupado ou vago, no âmbito dos
quadros gerais de pessoal, para outro órgão ou entidade
do mesmo Poder.

Provas de conhecimentos

I. O gozo da licença-prêmio por assiduidade, desde que
observadas as regras de concessão até então
estabelecidas, e que tenham completado o interstício
necessário à concessão, até a data da vigência deste
Estatuto, ou, alternativamente, a contagem em dobro
daquelas não gozadas até 16 de dezembro de 1998.
II. O recebimento dos adicionais por tempo de serviço,
calculados a razão de um por cento por ano de efetivo
exercício, concedidos e/ou adquiridos até a data de início
da vigência deste Estatuto.
III. A percepção do adicional de incentivo funcional aos
servidores que, na data do início da vigência da Lei
Complementar nº 008/99, de 16 de novembro de 1999
(Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta
e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), já o
vinham recebendo, ou que, atendidas as condições de
sua concessão, o tenham requerido até a mesma data.
IV. Aos servidores dos Poderes do Município, que tenham
contribuído regularmente para o sistema de previdência e
assistência, o recebimento do auxílio-funeral e do auxílionatalidade, até a vigência de nova lei que disponha sobre
o sistema de previdência e assistência dos servidores do
Município de Palmas.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 28
Considerando as disposições normativas contidas na Lei
Complementar nº 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da
Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de
Palmas), analise as afirmativas a seguir.
I. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou
provento.
II. As gratificações incorporam-se ao vencimento ou
provento.
III. Os auxílios-pecuniários incorporam-se ao vencimento
ao provento.
IV. Os adicionais não se incorporam ao vencimento ou
provento.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

ao
ao
ou
ao
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QUESTÃO 29
Com base na Lei Complementar nº 008/99 (Estatuto dos
Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos
Poderes do Município de Palmas), analise as afirmativas a
seguir.
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QUESTÃO 32
Considerando a Lei Orgânica do Município de Palmas,
sobretudo no que se refere às medidas que o Município poderá
adotar para alcançar seus objetivos, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)

I. Ao servidor público municipal é permitido manter, sob sua
chefia imediata, tios, sobrinhos e primos em cargo ou
função de confiança.
II. Ao servidor público municipal é permitido ser acionista,
quotista ou comanditário de sociedade empresarial.
III. Ao servidor público municipal é permitido atuar junto a
repartições públicas, como procurador ou intermediário,
quando se tratar de benefícios previdenciários ou
assistenciais de filhos, netos, pais, avós, irmãos, cônjuge
ou companheiro.
IV. Ao servidor público municipal é permitido aceitar emprego
ou pensão de Estado estrangeiro.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
Todas as afirmativas estão incorretas.

QUESTÃO 30
Nos termos da Lei Complementar nº 008/99 (Estatuto dos
Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos
Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa
CORRETA.
(A) A acumulação de cargos, nas hipóteses previstas na
Constituição Federal e nessa Lei como lícita, independe
de comprovação de compatibilidade de local.
(B) O servidor não poderá exercer mais de um cargo em
comissão, função de confiança ou ser remunerado pela
participação em órgão de deliberação coletiva.
(C) Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de
cargo, emprego ou função, o servidor será notificado, por
intermédio da sua chefia imediata, para apresentar opção
no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por uma única
vez a requerimento do servidor, contados da data da
ciência.
(D) Depois de instaurado o procedimento administrativo
disciplinar para a averiguação de acumulação ilegal de
cargo, emprego ou função, fica vedado ao servidor fazer a
opção por um dos cargos acumulados, se já tiver sido
notificado anteriormente para apresentar opção no prazo
regulamentar e não o fez.

Pode o Município de Palmas participar de entidades
intermunicipais para a realização de obras, atividades ou
serviços de interesse comum a outros municípios da
região socioeconômica que integra.
(B) Ao Município de Palmas é lícito delegar ou receber
delegação de competência do Estado, mediante convênio,
para a prestação de serviços de natureza concorrente.
(C) O Município de Palmas pode participar em consórcios,
cooperativas ou associações, mediante aprovação do
Prefeito de proposta encaminhada pela Câmara de
Vereadores.
(D) Os convênios a serem celebrados pelo Município de
Palmas podem visar à realização de obras ou exploração
de serviços de interesse comum.
QUESTÃO 33
Sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial previstas na Lei Orgânica do
Município de Palmas, analise as afirmativas a seguir.
I. O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado,
que emitirá parecer prévio, em sessenta dias, sobre as
contas anuais, a partir de seu recebimento.
II. Somente por decisão de dois terços dos Membros da
Câmara Municipal, deixará de prevalecer o parecer prévio
emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, sobre as
contas apresentadas pelo Prefeito.
III. As contas anuais do Município ficarão no recinto da
Câmara Municipal, durante sessenta dias, anualmente, à
disposição de qualquer contribuinte, para exame e
apreciação, o qual poderá questionar sobre sua
legitimidade, nos termos da lei.
IV. A Câmara Municipal não julgará as contas antes do
parecer do Tribunal de Contas do Estado, nem antes de
esgotado o prazo para seu exame pelos contribuintes,
podendo, entretanto, serem analisadas preliminarmente.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 34
Considerando a Lei Orgânica do Município de Palmas, em
especial no que se refere à Advocacia-Geral do Município de
Palmas, analise as afirmativas a seguir.

QUESTÃO 31
Considerando a Lei Orgânica do Município de Palmas, assinale
a alternativa INCORRETA.
(A)

Ao Município de Palmas, compete instituir e arrecadar os
tributos de sua competência, fixar e cobrar preços, bem
como aplicar suas receitas, não se sujeitando a prestar
contas.
(B) Ao Município de Palmas, compete organizar e prestar
diretamente ou sob regime de autorização, concessão ou
permissão, através de licitação sempre que necessário,
os seus serviços públicos.
(C) Ao Município de Palmas, compete adquirir bens para
integrar o patrimônio municipal, inclusive através de
desapropriação, por necessidade ou por utilidade pública,
ou por interesse social, nos termos da legislação federal
pertinente.
(D) Ao Município de Palmas, compete elaborar o seu Plano
Diretor.
Provas de conhecimentos

I. A Advocacia-Geral do Município é a instituição que
representa o Município, judicial e extrajudicialmente, e
está vinculada ao Poder Executivo.
II. A investidura no cargo de Advogado-Geral do Município
será de indicação do Prefeito e aprovação pela Câmara
dos Vereadores.
III. Compete à Advocacia-Geral do Município exercer as
atividades de consultoria e assessoramento ao Poder
Executivo e Legislativo.
IV. Compete privativamente à Advocacia-Geral do Município
promover a execução da dívida ativa de natureza
tributária.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 37

Considerando a previsão normativa contida na Lei Orgânica do
Município de Palmas sobre os bens municipais, analise as
afirmativas a seguir.

Analise as afirmativas a seguir em relação à Geodésia.

I. Constituem bens municipais todas as coisas móveis e
imóveis, direitos e ações que, a qualquer título, pertençam
ao Município.
II. A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta,
dependerá de prévia avaliação e autorização legislativas.
III. O uso de bens municipais por terceiros somente poderá
ser feito mediante autorização e desde que haja o
interesse público.
IV. A concessão administrativa de bens públicos de uso
comum será outorgada mediante decreto do Prefeito.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

I. Geodésia Geométrica refere-se ao tamanho e forma da
Terra, trabalha com a determinação das coordenadas de
pontos, comprimentos e azimutes de linhas da superfície
terrestre.
II. Geodésia Física atua no estudo do campo gravitacional
da Terra e na direção e magnitude das forças que
mantém os corpos na superfície terrestre.
III. Geodésia por satélite trabalha com a determinação de
posições de pontos na superfície da Terra ou em volta
desta, por meio de observações de satélites artificiais.
IV. Geodésia Geométrica refere-se ao tamanho e forma da
Terra, trabalha somente com a determinação das
coordenadas de pontos, não sendo possível determinar
comprimentos e azimutes de linhas da superfície terrestre.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 38
QUESTÃO 36
Analise as afirmativas a seguir em relação à Geodésia.
I. O conjunto de métodos e procedimentos adotados para
definir a forma e dimensão da terra envolve a mensuração
das forças que atuam na terra, chamada de Geodésia
Física.
II. O conjunto de métodos e procedimentos adotados para
definir a forma e dimensão da terra envolve a mensuração
das coordenadas Geodésicas dos pontos da Terra,
chamada Geodésia Geométrica.
III. O conjunto de métodos e procedimentos adotados para
definir a forma e dimensão da terra envolvem a
mensuração da geometria das órbitas dos satélites
artificiais e pontos terrestres, chamada Geodésia por
Satélite.
IV. A Geodésia determina a forma e o tamanho da terra, as
coordenadas dos pontos, comprimentos e direções de
linhas da superfície terrestre e as variações da gravidade
terrestre.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todas as afirmativas estão corretas.
Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

Analise as afirmativas a seguir em relação ao Geóide.
I. É a superfície equipotencial do campo gravimétrico da
Terra, sendo um lugar geométrico dos pontos de mesmo
potencial.
II. A superfície equipotencial coincide com o nível médio do
mar.
III. A superfície do geóide tem forma irregular, pois ocorrem
deficiências e excessos de massa em algumas de suas
regiões.
IV. A superfície de tratamento matemático chamada de
Elipsóide de Referência é adotada como modelo para o
desenvolvimento dos cálculos geodésicos.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 39
Analise as afirmativas a seguir em relação ao Elipsóide de
referência.
I. O Elipsóide de referência é uma figura matemática que se
aproxima do geóide na forma e tamanho.
II. O Elipsóide de referência é utilizado como superfície de
referência para os levantamentos geodésicos.
III. O Elipsóide de referência é definido pelo comprimento de
seu semi-eixo maior, pelo achatamento e pela
excentricidade de suas elipses meridianas.
IV. O Elipsóide de referência é uma figura matemática que se
aproxima da superfície topográfica na forma e tamanho.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Provas de conhecimentos

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
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QUESTÃO 40

QUESTÃO 43

Analise as afirmativas a seguir em relação ao Meridiano
Geográfico.

Analise as afirmativas a seguir em relação à Latitude.

I. É a forma genérica de indicar o meridiano astronômico e o
meridiano geodésico.
II. É o conjunto de pontos de uma superfície que têm a
mesma longitude geográfica, seja a superfície da Terra ou
do Elipsóide de referência.
III. É o conjunto de pontos de uma superfície que não têm a
mesma longitude geográfica, seja a superfície da Terra ou
do Elipsóide de referência.
IV. É o conjunto de pontos de uma superfície que têm a
mesma latitude geográfica, seja a superfície da Terra ou
do Elipsóide de referência.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
Apenas a afirmativa IV está correta.

I. É a distância angular medida sobre os meridianos da
esfera ou do Elipsóide.
II. É contada desde o Equador até a projeção ortogonal do
ponto considerado da Terra, sobre a superfície de
referência.
III. É o ângulo entre o fio de prumo e o plano do equador
celeste.
IV. É o ângulo entre o plano do horizonte e o eixo de rotação
da Terra.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todas as afirmativas estão corretas.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

QUESTÃO 44
Analise as afirmativas a seguir em relação à Longitude e/ou
Altitude.

QUESTÃO 41
Analise as afirmativas a seguir em relação ao Datum.
I. É um marco determinado por meios geodésicos.
II. É de alta precisão e útil como referência para
levantamentos.
III. Pode ser somente horizontal, somente vertical ou ambos.
IV. É definido pela latitude e longitude de um ponto inicial, o
azimute de uma linha que parte deste ponto e as
constantes necessárias para definir o elipsóide de
referência.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 42
Analise as afirmativas a seguir.
I. Cada ponto da superfície terrestre pode ser localizado por
meio de um sistema de linhas imaginárias: meridianos e
paralelos.
II. O sistema de linhas imaginárias é baseado em duas
linhas: o Equador e o Meridiano Principal.
III. Cada ponto da superfície terrestre está situado no ponto
de intersecção entre um meridiano e um paralelo.
IV. A localização de cada ponto é dada pela sua latitude e
sua longitude.

I. Longitude é a distância angular medida sobre o Equador
desde um meridiano de origem.
II. A distância angular da longitude é contada desde 0 a 90
graus.
III. Altitude é a distância existente entre o ponto na superfície
da Terra e sua projeção ortogonal.
IV. A altitude medida a partir de um Elipsóide pode ser
chamada de altitude geodésica ou geométrica.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 45
Analise as afirmativas a seguir em relação às projeções
cartográficas.
I. Ao representar as feições geográficas em uma superfície
plana podem ocorrer distorções de uma ou mais
propriedades espaciais.
II. O método utilizado para projetar coordenadas da
superfície esférica para a superfície plana determina quais
propriedades espaciais são preservadas e quais
propriedades espaciais são distorcidas.
III. As superfícies de projeção são: o cone, o cilindro e o
plano.
IV. As propriedades espaciais de forma, área, distância e
direção não são distorcidas em nenhum sistema de
projeção cartográfico.

Marque a alternativa CORRETA.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

Provas de conhecimentos

(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
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QUESTÃO 46

QUESTÃO 48

Analise as afirmativas a seguir em relação aos principais tipos
de dados em geoprocessamento.

Em geoprocessamento, o universo conceitual é definido por
algumas terminologias úteis à espacialização de dados. Analise
as afirmativas com VERDADEIRO (V) ou FALSO (F).

I. Dados temáticos descrevem a distribuição espacial de
uma grandeza geográfica, expressa de forma qualitativa.
II. Nos dados cadastrais, cada um de seus elementos é um
objeto geográfico, que possui atributos e pode estar
associado a várias representações gráficas.
III. Nos dados de redes, cada objeto geográfico possui uma
localização geográfica exata e está sempre associado a
atributos descritivos presentes no banco de dados.
IV. O termo modelo numérico de terreno (MNT) é utilizado
para denotar a representação quantitativa de uma
grandeza que varia continuamente no espaço.

(

)

Define-se uma região geográfica R como uma
superfície
qualquer
pertencente
ao
espaço
geográfico, que pode ser representada num plano ou
reticulado, dependente de uma projeção cartográfica.

(

)

A região geográfica serve de suporte geométrico para
localização de entidades geográficas, pois toda
entidade geográfica será representada por um ponto
ou um conjunto de pontos em R.

(

)

Um geo-campo representa a distribuição espacial de
uma variável que possui valores em todos os pontos
pertencentes a uma região geográfica, num dado
tempo t.

(

)

Um geo-objeto é um elemento único que possui
atributos não-espaciais e está associado à múltiplas
localizações geográficas. A localização pretende ser
exata e o objeto é distinguível de seu entorno.

Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 47
Em geoprocessamento, o espaço geográfico é modelado
segundo duas visões complementares: os modelos de campos
e objetos. A partir desta afirmação, analise as afirmativas e
marque com VERDADEIRO (V) ou FALSO (F).
(

)

O modelo de campos enxerga o espaço geográfico
como uma superfície contínua, sobre a qual variam os
fenômenos a serem observados segundo diferentes
distribuições.

(

)

O modelo de objetos representa o espaço geográfico
como uma coleção de entidades distintas e
identificáveis.

(

)

São exemplos de modelo de campos: mapa de
vegetação; mapa geoquímico.

(

)

São exemplos de modelo de objetos: um cadastro
espacial dos lotes de um município que identifica
cada lote como um dado individual, com atributos que
o distinguem dos demais; os rios de uma bacia
hidrográfica; os aeroportos de um estado.

Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

V–F–F-V
V–V–F-F
V–V–V-V
V–F–F-F

Marque a alternativa CORRETA.
(A) V – F – F - V
(B) V – V – F - F
(C) V – F – F- F
(D) V – V – V - V

QUESTÃO 49
Sobre a natureza dos dados geográficos, pode-se afirmar que
existem quatro componentes principais. Analise as afirmativas
com VERDADEIRO (V) ou FALSO (F):
(

)

Atributos qualitativos e quantitativos armazenam as
características das entidades mapeadas.

(

)

Atributos de localização geográfica dizem respeito à
geometria dos objetos e envolve conceitos de métrica,
sistemas de coordenadas, distância entre pontos,
posicionamento geodésico.

(

)

Relacionamento topológico representam as relações
de vizinhança espacial interna e externa dos objetos.

(

)

Componente tempo diz respeito à características
temporais, sazonais ou periódicas dos
objetos.

Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Provas de conhecimentos

V–V–V-V
V–V–F-F
V–F–F-F
F–F–V-V
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QUESTÃO 50

QUESTÃO 52

Analise as afirmativas a seguir em relação à modelo numérico
de terreno.

Analise as afirmativas a seguir em relação a um sistema
geodésico de referência.

I. São exemplos típicos de fenômenos representados por
um MNT: dados de relevo, informação geológicas,
levantamentos de profundidades do mar ou de um rio,
informação meteorológica e dados geofísicos e
geoquímicos.
II. Dentre alguns usos do MNT pode-se citar:
armazenamento de dados de altimetria para gerar mapas
topográficos; análises de corte-aterro para projeto de
estradas e barragens; elaboração de mapas de
declividade e exposição para apoio a analise de
geomorfologia e erodibilidade.
III. A partir dos modelos (grades) podem-se calcular
diretamente volumes, áreas, desenhar perfis e secções
transversais, gerar imagens sombreadas ou em níveis de
cinza, gerar mapas de declividade e aspecto, gerar
fatiamentos nos intervalos desejados e perspectivas
tridimensionais.
IV. Processo de geração de um modelo numérico de terreno
pode ser dividido em duas etapas: aquisição das
amostras ou amostragem e geração do modelo
propriamente dito ou interpolação.

I. É um sistema coordenado, utilizado para representar
características terrestres, sejam elas geométricas ou
físicas.
II. É útil para a obtenção de coordenadas (latitude e
longitude), que possibilitam a representação e localização
em mapa de qualquer elemento da superfície do planeta.
III. Um Sistema Geodésico também chamado de Datum
Geodésico consiste em um sistema de referência terrestre
definido por uma superfície matemática (elipsóide)
posicionada no espaço a partir de um ponto de referência
(origem), e materializada por um conjunto de pontos
distribuídos na superfície terrestre.
IV. Um Datum Geodésico pode ser Planimétrico ou
Altimétrico, uma vez que a superfície terrestre de
referência adotada em cada caso é diferente.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todas as afirmativas estão corretas.
Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todas as afirmativas estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

QUESTÃO 51
Analise as afirmativas a seguir em relação a um sistema
geodésico de referência.
I. A base para a definição de um Sistema Geodésico de
Referência é um conjunto de parâmetros e convenções,
junto a um elipsóide ajustado às dimensões da Terra e
devidamente orientado, constituindo um referencial
adequado para a atribuição de coordenadas a pontos
sobre a superfície física.
II. A materialização ou realização do Sistema Geodésico de
Referência dá-se através do conjunto de pontos
implantados sobre a superfície física da Terra, cujas
coordenadas são conhecidas.
III. A materialização do Sistema Geodésico Brasileiro dá-se
através das Redes Geodésicas Brasileiras (RGB): Rede
Horizontal, Rede Vertical e Rede Tridimensional (Rede
Nacional GPS, Rede Brasileira de Monitoramento
Contínuo - RBMC), que são formadas pelos conjuntos de
estações e coordenadas geodésicas.
IV. O estabelecimento do Sistema Geodésico Brasileiro
(SGB) foi iniciado na década de 40. O SGB caracteriza-se
pelo conjunto de estações que representam o controle
horizontal e vertical necessários à localização e
representação cartográfica no território brasileiro.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

Provas de conhecimentos

QUESTÃO 53
Analise as afirmativas a seguir em relação aos sistemas
geodésicos de referência em uso e usados no Brasil.
I. Córrego Alegre:
- Elipsóide: Internacional de Hayford de 1924
- Origem: geocêntrico
- Ponto Datum: Vértice Córrego Alegre (MG)
II.
- SAD69:
- Elipsóide: Internacional de 1967
- Origem: topocêntrico
- Ponto Datum: Vértice Chuá (MG)
III. - SIRGAS2000:
- Elipsóide: GRS-80
- Origem: geocêntrico
- Ponto Datum: Centro de Massa da Terra
IV. WGS84: (GPS)
- Elipsóide: GRS-80
- Origem: topocêntrico
- Ponto Datum: Centro de Massa da Terra
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas a afirmativa III está correta.
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QUESTÃO 54

QUESTÃO 57

Analise as afirmativas a seguir em relação ao sensoriamento
remoto e a radiação eletromagnética.

Analise as afirmativas a seguir em relação aos Sistemas de
Informações Geográficas (SIG).

I. As imagens de sensoriamento remoto não dependem
apenas das qualidades técnicas dos sensores, mas
também da qualidade e intensidade irradiante das fontes
de Radiação Eletro Magnética - REM.
II. Durante a sua passagem através da atmosfera, a
Radiação Eletro Magnética - REM vinda do Sol ou emitida
pela Terra não interage com as moléculas dos
constituintes gasosos e com o material particulado
suspenso na atmosfera.
III. A atmosfera interfere na intensidade do fluxo radiante, na
distribuição espectral e na direção dos raios incidentes,
tanto na sua trajetória descendente entre o Sol e a Terra
como na trajetória ascendente da radiação refletida e
emitida da superfície terrestre para o sensor.
IV. Espectro eletromagnético são as regiões espectrais da
Radiação Eletro Magnética - REM conhecidas pelo
homem.

I. O uso de Sistemas de Informações Geográficas - SIG por
si só assegura que o produto final corresponderá às
alternativas de soluções corretas e exatas.
II. Os fenômenos relacionados ao mundo real podem ser
descritos de maneira espacial, temporal ou temática.
III. Para um Sistema de Informações Geográficas - SIG não
há diferença entre dado e informação, sendo eles tratados
de forma equivalente e isomorfa.
IV. Sistemas de Informações Geográficas - SIG são
ferramentas computacionais que integram dados de
diversas fontes e que permitem realizar análises
complexas.

Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 55
Analise as afirmativas a seguir em relação às duas formas
distintas de representar dados espaciais em um sistema de
informações geográficas (SIG).
I.
II.
III.
IV.

Formato Vetorial e Matricial.
Formato Imagens e Matricial.
Formato Vetorial e Tabular.
Formato Vetorial e Gráfico.
.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

QUESTÃO 58
Analise as afirmativas a seguir em relação à região do Visível
(0,45-0,76 µm) no espectro eletromagnético.
I. É a região do espectro solar com a mais baixa intensidade
de fluxo radiante e onde há a melhor janela atmosférica,
bastante transparente, deixando passar uma grande
quantidade de radiação.
II. É muito usada em sensoriamento remoto. É a região
responsável pela interação com os minerais e que dá
origem às suas cores e com os pigmentos da vegetação.
III. Essa faixa espectral tem como principal problema o alto
espalhamento da radiação solar incidente pelos gases
atmosféricos, que pode reduzir o contraste da reflectância
dos alvos terrestres.
IV. É chamada de visível, pois o olho humano é sensível a
essa região espectral.

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Marque a alternativa CORRETA.

QUESTÃO 56
Analise as afirmativas a seguir em relação à Metadados e seus
usos significativos.
I. É um conjunto de características sobre os dados que não
estão normalmente incluídas nos dados propriamente
ditos.
II. Investimento na organização interna dos dados
geoespaciais.
III. Informação a respeito de dados existentes sobre
determinada área de interesse, localização desses dados,
grau de atualização dos dados, formato e obstáculos a
sua utilização.
IV. Informação necessária para processar e interpretar dados
recebidos através de uma fonte exterior.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todas as afirmativas estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

Provas de conhecimentos

(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas a afirmativa I estão corretas.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 59
Analise as afirmativas a seguir.
I. Os bancos de dados são formados por dados espaciais e
atributos.
II. Podem ser relacionados por meio de identificadores
comuns chamados de geocódigos.
III. Podem ser relacionados por meio de identificadores
comuns chamados de entidades.
IV. São os atributos que fornecem informações descritivas
sobre as características dos dados espaciais.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
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QUESTÃO 60
Analise as afirmativas a seguir em relação às imagens de
sensoriamento remoto.
I. A detecção ou identificação de um objeto nas imagens de
sensoriamento remoto não é determinada somente pela
resolução espacial, mas por quatro diferentes formas de
medições.
II. A detecção ou identificação de um objeto nas imagens de
sensoriamento remoto também é determinada pela área
do campo de visada do sensor, denominada de resolução
espacial.
III. A detecção ou identificação de um objeto nas imagens de
sensoriamento remoto também é determinada pelo
comprimento de onda das bandas, denominada de
resolução espectral.
IV. A detecção ou identificação de um objeto nas imagens de
sensoriamento remoto também é determinada pelos
valores numéricos da medida da radiância do alvo
denominada de resolução radiométrica e também pela
data em que a imagem foi tomada, denominada de
resolução temporal.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todas as afirmativas estão corretas
Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

Provas de conhecimentos
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