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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 15.
A sociedade do medo
O filósofo Vladimir Safatle afirma que o medo se
transformou em um elemento de coesão de uma
sociedade refém de um discurso de crise permanente
[...]
No seu Quando as Ruas Queimam: Manifesto pela
Emergência, você diz que nossa época vai passar
para a história como o momento em que a crise virou
uma forma de governo. Você está falando do medo
que é gerado pela crise?

Então temos, sei lá, o poder do Estado, a burocracia
que controla o poder do Estado, o capital financeiro.
É inegável que haja de fato projetos de grupos nos
modos de gestão social, mas para além disso há uma
coisa muito mais brutal: uma forma de racionalidade
que se transformou para nós em um elemento quase
natural, que faz com que todos comecem a pensar
dessa maneira. Essa forma de racionalidade, que acaba
operando esses processos de dominação, deixa uma
situação mais complexa. Não se trata simplesmente de
subverter o poder, mas de pensar de outra maneira, o
que é muito mais complicado do que pode parecer.
Quais são os instrumentos de que dispomos pra
romper com essa racionalidade, com esse circuito
baseado no medo? O que fazer?

Sim, como efeito. É importante entender como o
discurso da crise se transformou num modo de gestão
social. As crises vêm para não passar. Por exemplo, nós
vivemos numa crise global há oito anos. Isso do lado
socioeconômico. No que diz respeito aos problemas de
segurança, vivemos uma situação de emergência há
quinze anos, desde 2001. Ou seja, são situações nas
quais vários direitos vão sendo flexibilizados, em que os
governos vão tendo a possibilidade de intervir na vida
privada dos seus cidadãos em nome de sua própria
segurança. É muito mais fácil você gerir uma sociedade
em crise. Então, a sociedade em crise é uma sociedade,
primeiro, amedrontada; segundo, é uma sociedade
aberta a toda forma de intervenção do poder soberano,
mesmo aqueles que quebram as regras, quebram
as normas constitucionais. Como estamos em uma
situação excepcional, essas quebras começam a virar
coisa normal. Esses discursos a respeito da luta contra a
crise são muito claros no sentido de impedir a sociedade
de reagir. Não se reage porque “a situação é de crise”.

Tenho duas colocações a fazer. A primeira é: muitos
acreditam que a melhor maneira de se contrapor a
circuitos de afetos vinculados ao medo seja constituir
outros circuitos vinculados aos afetos que seriam o
oposto ao medo – por exemplo, a esperança. Só que
aí há uma reflexão muito interessante, de toda uma
tradição filosófica, de insistir que o medo e a esperança
não são afetos contraditórios – são complementares.
O que é o medo a não ser a expectativa de um mal
que pode ocorrer? O que é a esperança a não ser a
expectativa de um bem que pode ocorrer? Quem tem a
expectativa de que um mal ocorra, também espera que
esse mal não ocorra. Da mesma maneira, quem tem a
expectativa de que um bem ocorra, teme que esse bem
não ocorra. Então, a reversão contínua de um polo a
outro, da esperança ao medo, é uma constante, porque
são dois tipos de afetos ligados a um mesmo modo de
experiência temporal. São afetos ligados à projeção de
um horizonte de expectativas. Nesse sentido, toda forma
de pensar o tempo de maneira simétrica vai produzir
resultados simétricos. Então, um outro afeto seria
necessariamente um afeto que teria uma outra relação
com a ideia de acontecimento.

E aí entra o medo.

[...]

Exatamente. Aí entra um pouco essa maneira de
transformar o medo num elemento fundamental da
gestão social. Ou seja, o medo produzido, em larga
medida, potencializado, administrado, gerenciado. É o
gerenciamento do medo como única forma de construir
coesão hoje em dia. Nós podemos construir coesão a
partir da partilha de ideias; só que, quando a sociedade
chega no ponto em que ela desconfia dos ideais que
lhe foram apresentados como consensuais, quando
desconfia das gramáticas sociais que são responsáveis
pela mediação dos conflitos, não resta outra coisa a não
ser um tipo de coesão negativa. Não coesão por algo
que todos afirmam, mas uma coesão através de algo
que todos negam.
Quando você fala da gestão da crise, quem são os
agentes? O poder constituído do Estado, os agentes
financeiros, o corpo social?
De fato, o discurso da maneira como eu estava colocando
pode dar um pouco a impressão de que há uma espécie
de grande sujeito por trás. Eu diria que o que acontece
é: nós partilhamos de um modo de existência que, por
não conseguir realizar as suas próprias promessas, e
também por impedir uma abertura em direção a outros
modos de existência, começa a funcionar numa chave de
conservação. É importante falar de modos de existência
porque isso tira um pouco a figura do sujeito que delibera.

Freitas, Almir. Disponível em: <https://goo.gl/qggKy8>.
Acesso em: 27 set. 2017 [Fragmento adaptado].

QUESTÃO 1
Considere as afirmativas a seguir.
I.

Existe a possibilidade da coesão pela aceitação e
pela discordância de ideias.

II.

Os discursos contra crise visam conformar as
pessoas às atitudes tomadas pelo governo.

III. Medo e esperança, sob uma
filosófica, são sentimentos iguais.

perspectiva

De acordo com o texto, estão corretas as afirmativas:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
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QUESTÃO 2

QUESTÃO 6

De acordo com o texto, não se pode afirmar:

De acordo com o texto, a sociedade:

A) O medo, desde que manipulado corretamente,
torna-se um elemento de coesão, que traz
facilidade de gestão social.
B) As crises vêm para não passar, isto é, são
deflagradas por grupos econômicos cujos
interesses se sobrepõem à liberdade individual,
com interesses econômicos.
C) A gestão de uma sociedade em crise permite
que esta seja mais receptiva às medidas
governamentais de controle.
D) A sociedade torna-se condescendente com as
intervenções governamentais em função das
crises existentes, aceitando ter seus direitos
manipulados.
QUESTÃO 3
Assinale a alternativa em que a palavra destacada, ao
ser substituída pela palavra entre colchetes, altera o
sentido original do trecho.
A) “É importante falar de modos de existência
porque isso tira um pouco a figura do sujeito que
delibera.” [REFLETE]
B) “Como estamos em uma situação excepcional,
essas quebras começam a virar coisa normal.”
[EXTRAORDINÁRIA]
C) “Não se trata simplesmente de subverter o
poder [...]” [DESTRUIR]
D) “É o gerenciamento do medo como única
forma de construir coesão hoje em dia.”
[CONCORDÂNCIA]
QUESTÃO 4
Releia o trecho a seguir.
“São afetos ligados à projeção de um horizonte de
expectativas.”
Sobre o acento indicativo de crase nesse trecho, assinale
a alternativa CORRETA.
A) O acento é obrigatório, pois o substantivo
“projeção” não está determinado.
B) O acento é facultativo em função da regência do
verbo “ligar”.

A) devido às suas reações frente às sucessivas
crises no país, é responsável pelo clima de
insegurança presente na população, razão
pela qual não reage em relação aos constantes
desmandos do poder soberano.
B) precisa subverter a ordem política para que
a população possa, novamente, deliberar de
forma consciente sobre o que pode, ou não, ser
alterado na legislação do país.
C) mantém-se transigente em relação às mudanças
legislativas efetuadas pelo governo em função
da insegurança social gerada pelas recorrentes
crises que assolam o país nos últimos anos.
D) em função da excepcionalidade das situações
de crise vividas pelo país, deve deliberar de
forma mais democrática em relação à eleição de
seus representantes junto ao governo para que
não seja punida com legislações restritivas de
direitos.
QUESTÃO 7
Releia este trecho da entrevista.
“[...] para além disso há uma coisa muito mais brutal:
uma forma de racionalidade que se transformou para
nós em um elemento quase natural [...]”
Na língua oral, as pontuações são marcadas,
principalmente, por pausas, com diversas finalidades
distintas.
No caso desse trecho, o autor utilizou os dois-pontos
como um recurso estilístico da língua escrita para indicar:
A) a retomada de uma ideia já exposta.
B) a exposição de um elemento novo.
C) uma possibilidade iminente.
D) uma relação entre conceitos.
QUESTÃO 8

C) O acento é facultativo, apesar de ser regido pela
palavra “ligados”.

Embora o texto esteja escrito em linguagem
predominantemente formal, característica da língua
escrita, ele foi baseado em uma entrevista, gênero
tipicamente oral.

D) O acento é obrigatório e resulta da contração de
um artigo com uma preposição.

Assinale a alternativa em cujo trecho há ocorrência de
característica típica da linguagem oral.

Releia o trecho a seguir.

A) “Quais são os instrumentos de que dispomos
pra romper com essa racionalidade, com esse
circuito baseado no medo?”

“Não se trata simplesmente de subverter o poder, mas
de pensar de outra maneira [...]”

B) “Ou seja, o medo produzido, em larga medida,
potencializado, administrado, gerenciado.”

QUESTÃO 5

A palavra destacada confere ao trecho uma ideia de:
A) retificação.

C) “Você está falando do medo que é gerado pela
crise?”

B) oposição.

D) “Sim, como efeito.”

C) contraste.
D) compensação.
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QUESTÃO 9

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa em que a ideia entre colchetes não
está presente no respectivo trecho.

Releia o trecho a seguir.

A) “[...] a sociedade em crise é uma sociedade,
primeiro, amedrontada; segundo, é uma
sociedade aberta a toda forma de intervenção do
poder soberano [...]” [PERMISSIVIDADE]
B) “Quem tem a expectativa de que um mal ocorra,
também espera que esse mal não ocorra.”
[ESPERANÇA]
C) “Aí entra um pouco essa maneira de transformar
o medo num elemento fundamental da gestão
social.” [LUGAR]
D) “É importante entender como o discurso da crise
se transformou num modo de gestão social.”
[CONVERSÃO]

“Aí entra um pouco essa maneira de transformar o medo
num elemento fundamental da gestão social. Ou seja,
o medo produzido, em larga medida, potencializado,
administrado, gerenciado.”
A locução destacada foi utilizada pelo entrevistado para:
A) reformular, inserindo novos detalhes, algo dito
anteriormente.
B) destacar o ponto de vista exposto, de forma mais
enfática.
C) expor um novo ponto de vista sobre o assunto
tratado.
D) chamar a atenção do leitor para um aspecto de
interesse relevante.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 14

Depreende-se da fala do entrevistado que ele visa:

Releia o trecho a seguir.

A) discutir, filosoficamente, o comportamento da
sociedade frente a uma política de intolerância.

“Aí entra um pouco essa maneira de transformar o medo
num elemento fundamental da gestão social.”

B) conclamar a população para brigar e exigir
direitos de seus governantes.

Assinale a alternativa em que a palavra destacada não
cumpre a mesma função sintática daquela destacada
nesse trecho.

C) alertar a sociedade sobre os perigos da tolerância
em relação às modificações legislativas.
D) chamar seus interlocutores a refletir acerca do
momento atual vivido pela sociedade.
QUESTÃO 11
O gênero textual entrevista possui como principal função
a informação. No entanto, nesse caso específico, ele
possui características bem próximas de um outro gênero
textual em função de uma de suas características
principais.
De acordo com as características desse texto e dos
gêneros textuais, assinale a alternativa que indica esse
outro gênero com o qual essa entrevista se assemelha.
A) Biografia.
B) Notícia.
C) Artigo de opinião.
D) Debate.
QUESTÃO 12
São características dessa entrevista, EXCETO:
A) Difusão do conhecimento.
B) Formação de juízo sobre determinados assuntos.
C) Estabelecimento de posicionamento crítico.
D) Exortação ao leitor.

A) “[...] os governos vão tendo a possibilidade de
intervir na vida privada dos seus cidadãos em
nome de sua própria segurança.”
B) “Nesse sentido, toda forma de pensar o tempo
de maneira simétrica vai produzir resultados
simétricos.”
C) “[...] isso tira um pouco a figura do sujeito que
delibera.”
D) “É inegável que haja de fato projetos de grupos
nos modos de gestão social [...]”
QUESTÃO 15
Releia os trechos a seguir.
I.

“Não se reage porque ‘a situação é de crise’.”

II.

“[...] uma forma de racionalidade que se
transformou para nós em um elemento quase
natural [...]”

III. “[...] muitos acreditam que a melhor maneira de
se contrapor a circuitos de afetos vinculados ao
medo seja constituir outros circuitos vinculados
aos afetos que seriam o oposto ao medo [...]”
Sabendo que as palavras “se” possuem muitas funções
na língua portuguesa, pode-se afirmar que não conferem
aos trechos uma ideia de condição as palavras “se” dos
trechos:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 19
Observe os cálculos a seguir, em que cada figura
representa um mesmo número.

QUESTÃO 16
Uma florista vai ornamentar um salão de festas e quer
distribuir 300 rosas, 200 cravos e 150 margaridas em
vários jarros. Cada jarro deverá ter o mesmo e o maior
número possível da mesma flor.
O número de jarros que ela deve usar é:
A) 130.
B) 150.
C) 200.
D) 300.
Identificando os valores das figuras, pode-se afirmar que
QUESTÃO 17
Observe os números a seguir.

o resultado da operação
igual a:

é

A) 29.
Considere as pistas a seguir para a escolha de um
desses números apresentados.

B) 60.

PISTAS

D) 187.

1ª É um número maior do que 400 e menor do que 700.

C) 135.

2ª As unidades são menores do que 5.

QUESTÃO 20

3ª As dezenas são maiores do que 3.

Lucas e Larissa estudam Geografia e História do
seguinte modo:

4ª As centenas são maiores do que 5 e menores do que 7.



Ele estuda Geografia nas quartas, quintas
e sextas-feiras e História nos outros dias da
semana; e



ela estuda Geografia nos domingos, nas
segundas e nas terças-feiras e História no resto
da semana.

A partir das pistas apresentadas, qual desses números
será escolhido?
A) 281.
B) 542.
C) 408.
D) 653.
QUESTÃO 18
Observe a tabela que mostra o resultado de uma
pesquisa de mercado feita por um sacolão para identificar
a preferência de seus fregueses na compra de legumes,
verduras e frutas.
80 pessoas gostam de legumes
78 pessoas gostam de verduras
85 pessoas gostam de frutas
42 pessoas gostam de legumes e verduras
36 pessoas gostam de verduras e frutas
39 pessoas gostam de legumes e frutas
25 pessoas gostam de verduras, legumes e frutas
O número de entrevistados foi:
A) 128.
B) 151.
C) 284.
D) 385.
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Num certo dia da semana, porém, ambos podem
declarar: “Amanhã é dia de estudar História”.
Com base nessas informações, pode-se afirmar que
tanto Lucas quanto Larissa estudam História na(o):
A) quarta-feira.
B) quinta-feira.
C) sexta-feira.
D) sábado.

INFORMÁTICA
QUESTÃO 21
Em uma planilha do Excel 2010, os conteúdos das células
A1, B1, C1 e D1 são 10, 2, 4 e 5, respectivamente.
Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto
da fórmula =A1+C1*B1^3 ─ D1.
A) 25
B) 37
C) 41
D) 107

QUESTÃO 22
O Windows 10 é um sistema operacional que oferece
diversos recursos conhecidos como “Ferramentas
Administrativas” com o objetivo de facilitar a utilização
do usuário.
Assinale a alternativa que apresenta corretamente a
ferramenta relacionada a segurança.
A) Monitor de recursos
B) Limpeza de disco
C) Ferramenta de captura
D) Firewall do Windows
QUESTÃO 23
A representação de 100 na base binária é equivalente a
que representação na base decimal?
A) 4.
B) 5.
C) 6.

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 26
Analise a situação a seguir.
Determinada sociedade de economia mista municipal,
cujo objeto é a prestação de serviços de informática e
processamento de dados a órgãos da administração
direta e indireta do município e a particulares em geral,
celebra contrato de compra de bem imóvel destinado
à ampliação de um prédio onde se localiza a sede da
empresa. A escolha do imóvel, adquirido por preço de
mercado, foi condicionada por sua localização e demais
características. A aquisição foi feita de forma direta, sem
realização de licitação.
Considerada a disciplina do estatuto jurídico da empresa
pública e da sociedade de economia mista e de suas
subsidiárias, pode-se afirmar que a referida contratação
direta:

D) 7.

A) é correta em face da caracterização de expressa
situação legal de inviabilidade de licitação.

QUESTÃO 24
Analise a afirmativa a seguir.

B) é correta em face da configuração de
circunstância que torna dispensável a licitação.

são programas especialmente projetados para
procurar palavras-chave e ajudar as pessoas a encontrar
informações em sites da rede mundial (www).

C) é incorreta porque a aquisição de bem imóvel só
pode ocorrer mediante licitação.

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna da afirmativa anterior.
A) Engrenagens de pesquisa
B) Máquinas de busca
C) Navegadores
D) Protocolos
QUESTÃO 25

D) é incorreta porque a contratação deveria ter sido
feita pelo município, único titular do domínio
patrimonial público.
QUESTÃO 27
Analise as seguintes afirmativas relativas à ética do
agente público.
I.

As sanções aplicáveis em decorrência de violação
do Código de Ética são: advertência, censura e
multa.

II.

Constitui dever ético fundamental do agente
público, por exemplo, apresentar-se ao trabalho
com trajes adequados ao exercício da função.

Observe o texto a seguir, redigido no Word 2010.
“1.3.2 Programação Linear (PL)
Um problema de programação matemática é linear se a
função objetivo e as restrições são equações/inequações
lineares. “
Análise as seguintes afirmativas sobre os recursos de
edição do Word 2010
I.

Não é possível incluir numeração automática do
item em estudo.

II.

Pode-se destacar o item em estudo, formatando-o
com negrito ou sublinhado.

III. O item em estudo pode ser destacado aplicandose a ele um estilo pré-determinado pelo editor.
Estão corretas as afirmativas:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.

III. É vedado ao gestor público opinar publicamente
sobre a honorabilidade e desempenho funcional
de outro gestor público estadual.
Considerando o que dispõe o Código de Conduta Ética
do Agente Público e da Alta Administração do Estado de
Minas Gerais, estão corretas as seguintes afirmativas:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 31

Considere a seguinte hipótese: a Codemig realiza
Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI).

Segundo a disciplina legal aplicável, a alienação de bens
por empresas públicas e por sociedades de economia
mista depende, em regra, de avaliação formal do bem
e da realização de licitação, ressalvada esta última na
hipótese de:

Nos termos da disciplina normativa aplicável, aí incluído
o Regulamento de Licitação e Contratos da referida
empresa, é incorreto afirmar:
A) O PMI visa ao recebimento de propostas e
projetos de empreendimentos com vistas
a atender a necessidades previamente
identificadas pela referida empresa.
B) O PMI é aberto mediante chamamento público
de iniciativa da Codemig ou por provocação de
pessoa física ou jurídica interessada.
C) O autor ou financiador de projeto aprovado
no PMI não poderá participar de licitação para
execução do empreendimento.
D) Salvo expressa disposição em contrário do edital
de chamamento público, os direitos autorais
e patrimoniais sobre informações, estudos,
projetos e demais documentos resultantes do
PMI são cedidos pelo participante à Codemig,
que poderá usá-los incondicionalmente.
QUESTÃO 29
Figura amplamente conhecida por sua atuação como
procurador-geral da República, o Sr. Rodrigo Janot foi
substituído nesse cargo por outro membro do Ministério
Público Federal escolhido pelo presidente da República.
A escolha recaiu sobre o nome de:

A) alienação de bem de valor
R$ 100.000,00 (cem mil reais).

inferior

a

B) comercialização de produto especificamente
relacionado como o objeto social da empresa
pública ou sociedade de economia mista.
C) venda de bens considerados inservíveis ou sem
utilização previsível pela empresa pública ou
sociedade de economia mista.
D) alienação e bem imóvel.
QUESTÃO 32
Analise a situação a seguir.
Pedro Paulo ocupa, há quatro anos, cargo efetivo de
agente administrativo no âmbito da Administração
Pública Direta de determinado estado da Federação.
Pelo exercício do cargo, Pedro recebe mensalmente
R$ 2.000,00 de vencimento e R$ 300,00 de gratificação
por difícil acesso, além da gratificação por exercício de
função, também de R$ 300,00. Prestes a completar
5 anos de exercício do cargo, Pedro passará a fazer jus
ao adicional de quinquênio, fixado em cinco por cento.
Segundo o que prevê a Constituição da República,
o adicional por tempo de serviços será calculado
mediante incidência do percentual de 5% sobre:

A) Gilmar Mendes.

A) R$ 2.000,00.

B) Raquel Dodge.

B) R$ 2.300,00.

C) Alexandre de Morais.

C) R$ 2.600,00.

D) Luislinda Valois.

D) o valor do salário mínimo em vigor.

QUESTÃO 30
Analise a situação a seguir.
Determinada empresa pública estadual celebra contrato
com pessoa jurídica de direito privado para prestação
de serviços, segundo o regime do estatuto jurídico da
empresa pública e sociedade de economia mista e suas
subsidiárias.
Sobre o referido contrato, é incorreto afirmar:
A) Será necessariamente celebrado por prazo
determinado.
B) Qualquer interessado poderá ter conhecimento
dos seus termos e obter cópia de qualquer
de suas partes, admitida a exigência de
ressarcimento de custos.
C) Poderá ser exigida a prestação de garantia para
assegurar a execução do seu objeto.
D) Será regido pelo disposto em suas cláusulas, no
mencionado estatuto, e pelos preceitos do direito
público.
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QUESTÃO 33
Considere as seguintes afirmativas sobre as garantias
fundamentais.
I.

Qualquer cidadão é parte legítima para propor
ação popular.

II.

Será concedido habeas data para garantir o
acesso a informações de interesse pessoal do
requerente ou de interesse coletivo ou geral.

III. São gratuitas as ações de habeas data e de
habeas corpus.
Considerando a disciplina
correta(s) a(s) afirmativa(s):
A) I, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

constitucional,

está(ão)

QUESTÃO 34
Após grande reação contrária de ambientalistas,
artistas e outros segmentos da comunidade nacional e
internacional, o atual presidente do Brasil, Michel Temer,
revogou, em setembro de 2017, o decreto que extinguia
a RENCA.
É correto afirmar que a RENCA é:
A) a Reserva Nacional de Cobre e seus Associados,
criada nos anos 1980, abrangendo cerca de
40 mil km quadrados nos estados do Pará e
Amapá, para proteção de recursos minerais
estratégicos.
B) a Reserva Nacional de Conceição do Araguaia,
no estado do Pará, destinada à proteção e
conservação da maior área de floresta nativa de
todo o planeta.
C) a Reserva Nacional de Comunidades Ameríndias,
que abrange área demarcada nos estados do
Amazonas, Pará e Acre, onde se situam mais de
três dezenas de comunidades indígenas.
D) o tratado internacional firmado, na década de
1970, entre Brasil, Peru, Equador e Bolívia,
visando à proteção internacional da Floresta
Equatorial Amazônica e da Bacia Hidrográfica
Amazônica.
QUESTÃO 35
Em 2017, o presidente da República do Brasil, Michel
Temer, viajou oficialmente à China, onde se reuniu com
dirigentes desse país e empresários e também participou
da cúpula do BRICS. É conhecido pela sigla BRICS
o grupo de países considerados grandes mercados
emergentes, entre os quais o Brasil.
Os demais países componentes do BRICS são:
A) Argentina, África do Sul, México e Índia.
B) Canadá, Singapura, China e Índia.
C) Rússia, China, Índia e África do Sul.
D) Rússia, China, Israel e Síria.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ANALISTA DE GEOPROCESSAMENTO

( ) Amplamente utilizada no Brasil, foi desenvolvida
para facilitar o mapeamento sistemático. Seu
uso correto deve incluir correções angulares
(convergência meridiana) e correções lineares
(fator de escala).
Assinale a sequência CORRETA.

QUESTÃO 36

A) 3 2 4 1

Analise as seguintes afirmativas sobre variáveis visuais
utilizadas na cartografia temática e assinale com V as
verdadeiras e com F as falsas.

B) 1 3 2 4

( ) Tamanho, Valor, Cor, Forma são variáveis visuais
da cartografia temática.
( ) A variável visual Tamanho é empregada para
representar e ilustrar dados quantitativos.
( ) As variáveis visuais Forma e Orientação são
utilizadas para ilustrar dados qualitativos.
( ) Qualquer variável visual pode ser utilizada
tanto para dados qualitativos como para dados
quantitativos.
Assinale a sequência CORRETA.
A) V V F F
B) F V F V
C) V F F V
D) V V V F
QUESTÃO 37
Sobre projeções cartográficas, relacione a COLUNA I
com a COLUNA II, associando os tipos de projeções a
suas respectivas funções.
COLUNA I
1.

Projeção cônica

2.

Projeção plana (ou azimutal)

3.

Projeção cilíndrica

4.

Projeção universal transversa de Mercator

COLUNA II
( ) Utilizada para mapear países e continentes em
grandes extensões de terra, em especial quando
contempla uma larga faixa no sentido leste-oeste
ou localizada em climas temperados.
( ) Desenvolvida para dar suporte às navegações
e explorações territoriais a partir do século XV,
promove elevada distorção em áreas próximas às
regiões polares. Os meridianos e paralelos são
representados por linhas retas que se interceptam
ortogonalmente.
( ) Utilizada para mapear regiões polares. Tem
como principais atrativos a simplicidade do plano
e a manutenção da direção dada por azimutes.
Apresenta excessiva distorção quando se afasta
do ponto central.

C) 4 3 2 1
D) 3 1 4 2
QUESTÃO 38
Com relação aos elementos da cartografia digital
utilizados em sistemas de informações geograficas,
assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as
falsas.
( ) Os dados em formato raster (formato matricial)
armazenam estruturas de dados vetoriais.
( ) Feições geográficas de representação pontual,
linear ou poligonal (área) podem ser armazenadas
e representadas na forma vetorial.
( ) A qualidade dos dados matriciais depende dos
processos topológicos.
( ) A resolução espacial dos vetores é dada pelo
tamanho dos pixels que o compõem.
Assinale a sequência CORRETA.
A) F V F F
B) F F F V
C) V V V F
D) V F V V
QUESTÃO 39
Considerando os bancos de dados geográficos,
analise as afirmativas a seguir sobre as formas de
representação do relevo neles descritas e assinale com
V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) Os bancos de dados geográficos permitem
armazenar e gerenciar dados, ferramentas e
processos utilizados em geoprocessamento.
( ) Os bancos de dados geográficos permitem
desenvolver medidas aritméticas em mapas
categóricos a partir de ferramentas topológicas.
( ) Um banco de dados geográficos em SIG permite
combinar operações booleanas e operações
topológicas.
( ) Os bancos de dados geográficos são operados
única e exclusivamente em rede.
Assinale a sequência CORRETA.
A) V F V V
B) F V F V
C) V F V F
D) V V V F
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QUESTÃO 40

QUESTÃO 42

Sobre Geoprocessamento, relacione a COLUNA II com a
COLUNA I, associando as operações e suas descrições.

O processo de atribuir um significado a um pixel de uma
imagem digital em função de suas propriedades numéricas
é denominado de classificação. Em decorrência do grau
de participação do analista no processo de classificação,
esse processo pode ser denominado de classificação
supervisionada e classificação não supervisionada.

COLUNA I
1.

Georreferenciamento

2.

Intersecção espacial

3.

Topologia

4.

Álgebra de mapas

COLUNA II
( ) Permite corrigir ou modificar o posicionamento de
feições geográficas e imagens utilizando pontos
de controle.
( ) Permite analisar a estrutura e o contexto das
feições geográficas, como duplicidade de traços,
lacunas entre polígonos, vértices e segmentos
desconectados.
( ) Permite encontrar áreas ou partes comuns entre
duas ou mais feições presentes nos mapas.
( ) Permite sobrepor mapas temáticos representados
por dados quantitativos e modelar operações
aritméticas para composição de novos mapas.
Assinale a sequência CORRETA.
A) 2 1 4 3
B) 4 2 3 1
C) 1 3 2 4
D) 3 1 2 4

Posto isso, analise as afirmativas a seguir e assinale
com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) A classificação supervisionada é um passo
importante a ser executado antes da classificação
não supervisionada.
( ) Na classificação não supervisionada, os pixels de
uma imagem são alocados automaticamente em
classes criadas pelo sistema computacional.
( ) A matriz de confusão é um artifício utilizado para
computar os erros do processo de classificação
e conhecer a qualidade desse processo, seja
pelo método supervisionado ou pelo não
supervisionado.
( ) O método de classificação pelas K-médias tem
por essência fazer com que todas as classes
tenham valor médio e variância similares.
Assinale a sequência CORRETA.
A) V F V V
B) F V V F
C) V F F V
D) V F V F
QUESTÃO 43

QUESTÃO 41
Analise as seguintes afirmativas sobre princípios de
sensoriamento remoto e assinale com V as verdadeiras
e com F as falsas.
( ) O incremento da resolução espacial da imagem
implica no incremento da qualidade radiométrica
da mesma.
( ) O comportamento espectral dos alvos terrestres
é analisado pela resolução espectral da imagem.
( ) As imagens orbitais multiespectrais equivalem
a imagens que apresentam diferentes bandas
espectrais.
( ) O índice normalizado de diferença de vegetação
(NDVI) é obtido pela combinação das bandas
espectrais relativas à faixa do vermelho e do
infravermelho próximo.
Assinale a sequência CORRETA.
A) V F V F

Analise as seguintes afirmativas sobre as formas de
representação do relevo descritas e assinale com V as
verdadeiras e com F as falsas.
( ) O azimute é um ângulo de orientação contado
sempre no sentido horário a partir da direção
norte.
( ) Quanto mais afastado do meridiano central da
carta, maior o efeito de declinação magnética do
ponto.
( ) A topografia executa em campo medidas de
distância inclinada e medidas de ângulos
verticais e horizontais para o trabalho de medição
e locação de pontos.
( ) O processo de recessão espacial em topografia
é utilizado para calcular as coordenadas de
um ponto a partir de observações de ângulos e
distâncias feitas a partir de dois outros pontos.
Assinale a sequência CORRETA.

B) F V V V

A) V F V V

C) V F F V

B) F V F V

D) V V V F

C) V F F V
D) V V V F
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QUESTÃO 44
Sobre as etapas de um processo de produção em
aerofotogrametria, relacione a COLUNA I com a
COLUNA II, associando as etapas do processo de
produção em aerofotogrametria à sua descrição.
COLUNA I
1.

Aerotriangulação

2.

Reambulação

3.

Restituição

4.

Apoio de campo

COLUNA II
( ) Etapa responsável pelo cálculo da amarração
das fotografias aéreas entre si, utilizando pontos
homólogos de enlace.
( ) Extração de feições tridimensionais obtidas a
partir da visualização estereoscópica das feições
presentes no modelo formado por pares de
imagens aéreas.
( ) Verificação qualitativa em campo das informações
mapeadas remotamente, etapa que tem por
finalidade solucionar problemas de interpretação
de feições, toponímias e falta de dados.
( ) Levantamento topográfico de pontos fotoidentificados para possibilitar rigidez geométrica
no modelo e possibilitar o controle de qualidade.
Assinale a sequência CORRETA.
A) 2 1 4 3
B) 4 2 3 1
C) 1 3 2 4
D) 3 1 4 2
QUESTÃO 45
Sobre um mapa de escala de 1:250.000, foi demarcada
uma área de reserva florestal de forma quadrada
apresentando 5 cm de lado.
A área da reserva demarcada no mapa medirá no
terreno:
A) 156,25 km2.
B) 250 km2.
C) 500 km2.
D) 125 km2.
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INSTRUÇÕES GERAIS
9.3.3. A Prova Discursiva valerá 20 (vinte) pontos para todos os cargos, sendo eliminados os candidatos a que forem
atribuídas nota zero, de acordo com o critério de avaliação, ou que não obedecerem às orientações apresentadas
no Caderno de Prova.
9.3.5. A Prova Discursiva irá avaliar o conhecimento específico sobre o cargo.
9.3.5.1. A Prova Discursiva será composta de 1 (uma) Questão Dissertativa que deverá ser respondida em, no mínimo
10 (dez) e no máximo 20 (vinte) linhas, exceto para o cargo de Assistente Administrativo.
9.3.5.2. O que for escrito além do espaço destinado ao candidato não será considerado, sendo o candidato penalizado
pelos problemas de compreensão de sua resposta.
9.3.7. Será atribuída nota 0 (zero) à Prova Discursiva ou Redação:
a) cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido;
b) considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo
entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à Língua Portuguesa escrita – padrão formal
– ou em idioma diverso;
c) cujo texto apresente qualquer tipo de identificação do candidato;
d) que não atingir o número mínimo de linhas estabelecido;
e) que for redigida fora do espaço definido;
f) que não for escrita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta; e
g) que tiver uso de corretivos.
9.3.8. Será adotado processo que impeça a identificação do candidato por parte da Banca Examinadora, garantindo-se
o sigilo da correção.
9.3.10. A folha para rascunho, constante do Caderno de Prova, será de preenchimento facultativo e, em nenhuma
hipótese, o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da prova.
9.3.11. Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da Prova Discursiva ou Redação, devendo o
candidato limitar-se a uma única Folha de Respostas recebida.
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QUESTÃO DISSERTATIVA
Considerando a multidisciplinaridade e o crescente emprego das ferramentas de geoprocessamento, DISCORRA, de
forma sintetizada, sobre o processo de entrada de dados em um sistema de informações geográficas.

RASCUNHO DA QUESTÃO DISSERTATIVA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

