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•  ESTE CADERNO CONTÉM 80 (OITENTA) QUESTÕES 
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE 
RESPOSTA -  A, B, C, D e E -  CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO 

e REDAÇÃO.

Disciplinas Quantidade de 
questões

Valor de cada 
questão

Conhecimentos Gerais

Língua Portuguesa 15 2

Atualidades 4 2

História e Geografia do Brasil 5 2

Conhecimentos Específicos

Matemática 20 2

Informática Básica 16 2
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PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.
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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

•  Após identificado e instalado na sala, você não poderá 
consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de 
início da prova.

•  Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão 
de Respostas, conforme estabelecido no próprio.

•  Não haverá substituição do Cartão de Respostas e da Folha de 
Resposta da Redação por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

■  O cand ida to  só poderá  re tira r-se  d e fin itivam en te  
da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da 
prova;

■  Somente faltando 1 (uma) hora para o térm ino da 
p rova , o c a n d id a to  poderá  re tira r-s e  levando  o 
seu Caderno de Questões;

■  O candidato que optar por se retirar sem levar o 
seu  C a d e rn o  de Q u e s tõ e s  não  p od e rá  c o p ia r 
s u a s  r e s p o s t a s  p o r  q u a l q u e r  m e i o .  O 
d e s c u m p r i m e n t o  d e s s a  d e t e r m i n a ç ã o  s e r á  
reg is trado  em ata e acarre ta rá  a e lim inação  do 
candidato; e

■  Ao term inar a prova, o candidato deverá se retirar 
im ediatam ente do loca l, não sendo possível nem 
m e s m o  a u t i l i z a ç ã o  d o s  b a n h e i r o s  e / o u  
bebedouros.

•  Ao term inar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao 
fiscal o Cartão de Respostas assinado e a Folha de Resposta 
da Redação. Não se esqueça dos seus pertences.

•  A  Redação deverá ser desenvolvida na Folha de Resposta, 
personalizada e desidentificada pelo candidato, que deverá 
destacar o canhoto que contém seus dados cadastrais. A  Folha 
de Resposta da Redação é o único documento válido para a 
correção.

•  O preenchimento da Folha de Resposta da Redação será de 
sua inteira responsabilidade.

•  Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que 
o último candidato entregue o Cartão de Respostas e a Folha 
de Resposta da Redação.

•  O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer dessas 
instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do 
coordenador local.

http://www.funcab.org


c CONHECIMENTOS GERAIS (Questão 01 y
( -  Língua Portuguesa )

Leia o texto abaixo e responda às questões

Funcionários exemplares

Faz exatamente um ano que eles chegaram 
por ali, sob os olhares desconfiados de quem não via 
propósito em seu trabalho. Pior: muita gente achava 
que seriam um problema, não uma solução. Mas 
agora a equipe de falcões e gaviões do aeroporto 
internacional tem um número vistoso para exibir: de 
janeiro a abril de 2013, portanto, antes do início do 
serviço, foram registrados dezenove incidentes que 
envolveram aviões e pássaros como fragatas, 
quero-queros e urubus; neste ano, segundo dados do 
Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos, nesse mesmo período de quatro 
meses o número de colisões baixou para seis. As 
aves de rapina estão aprovadas, e parecem valer os 
18 000 reais que custam por mês à Infraero. “O 
resultado tem sido melhor que o observado quando 
usávamos carros com sirene a todo o volume ou 
mesmo fogos de artifíc io  para a fugentar os 
pássaros”, diz Priscila Souza, diretora da área de

O grupo, formado por doze animais, acaba de 
ter seu contrato renovado até agosto e segue 
espantando dos céus do aeroporto um sem-número 
de aves que podem se tornar um empecilho ou, mais 
do que isso, um perigo real para pousos e 
decolagens: às vezes, batem contra os vidros, 
obrigam a desvios de rota e são engolidas pelas 
turbinas de jatos. Por isso são empregados esses 
animais carnívoros, com poderosas garras e bico 
afiado, que não comem suas vítimas, apenas as 
cap tu ram  -  as p resas  são ca ta lo g a d a s  e 
tra n s p o rta d a s  para uma área  d is ta n te , de 
características naturais parecidas.

Sete gaviões e cinco falcões (que alcançam, 
como um carro de F1, 300 quilômetros por hora) são 
treinados porfa lcoeiros do Centro de Preservação de 
Aves de Rapina, empresa particular baiana que 
ganhou a licitação para prestar o serviço em 2013. 
Nos últimos anos, aeroportos de cidades como Belo 
Horizonte e Porto Alegre já contrataram trabalhos 
semelhantes, também com sucesso. Próximo de 
mangues e da Baía de Guanabara, as pistas de 
nosso movimentado aeroporto atraem bichos de toda 
sorte. Isso sem contar os lixões clandestinos no 
entorno, que também são foco de animais. Ou seja, 
no Rio a tarefa é redobrada. Contamos com eles.

(Daniela Pessoa, Veja Rio, 4 de junho de 2014.)

Assinale a única opção correta com relação ao texto.

A) As aves empregadas no aeroporto internacional 
consegu iram  que o núm ero de co lisões 
envolvendo outros animais se reduzissem a 
apenas 19 incidentes.

B) O autor deixa transparecer sua indignação com o 
fato de o aeroporto despender o elevado valor de 
18 000 reais mensais em aves de rapina.

C) As aves de rapina contratadas pelo aeroporto 
internacional tornaram-se um empecilho na 
movimentação de aeronaves, como pousos e 
decolagens.

D) Percebe-se que não só o trabalho das aves de 
rapina apresenta resultados positivos, como 
também há preocupação com o bem-estar das 
aves capturadas.

E) O trabalho dos profissionais do Centro de 
Preservação de Aves de Rapina foi tão 
bem-sucedido, que o mesmo recurso será 
empregado em aeroportos de todo o país.

(Questão 02 )------------------------------------------------------------

No primeiro parágrafo, o pronome pessoal da frase:
“Faz exatamente um ano que eles chegaram por ali”

A) funcionários de aeroportos internacionais.

B) dezenove incidentes.

C) aviões e pássaros.

D) falcões e gaviões.

E) fragatas, quero-queros e urubus.

(Questão 03 )------------------------------------------------------------

Assinale a conjunção que expressa a mesma ideia da
destacada em: “ ...de janeiro a abril de 2013,
PORTANTO, antes do início do serviço, foram
registrados dezenove incidentes...” , (parágrafo 1)

A) entretanto

B) no entanto

C) logo

D) porém

E) porque



A forma verbal de voz passiva em: “ ...obrigam a 
desvios de rota e são engolidas pelas turbinas de 
ja tos.” (parágrafo 2 ) corresponde, na voz ativa, a:

A) engoliram.

B) engoliriam.

C) engoliam.

D) engolissem.

E) engolem.

(Questão 05 )------------------------------------------------------------

Na expressão: “fogos de artifício” (parágrafo 1), 
observa-se que, na flexão de número, o substantivo 
fogo passa a ser pronunciado com “o” aberto (fogos).

Assinale o substantivo em que ocorre o mesmo

A) bolso

B) almoço

C) gosto

D) sogro

E) caroço

(Questão 06 )------------------------------------------------------------

Em: “Ou seja, no Rio a tarefa é redobrada.” 
(parágrafo 3), a vírgula foi corretamente empregada

A) separar o aposto.

B) separar o vocativo.

C) marcar a omissão de um verbo.

D) separar expressão explicativa.

E) marcar a antecipação do adjunto adverbial.

(Questão 07 )------------------------------------------------------------

Assinale a opção em que, ao se passar a frase do 
singular para o plural, o verbo foi corretamente

A) Ele vê defeito em tudo. / Eles vêm defeito em 
tudo.

B) Ele tem muitos defeitos. / Eles têm muitos 
defeitos.

C) Havia uma pessoa na sala. / Haviam algumas 
pessoas na sala.

D) Ele lê muitos livros. / Eles lêm muitos livros.

E) Ele vem de Roraima. / Eles veem de Roraima.

(Questão 04 )---------------------------------------------------------

Assinale a opção em que o termo destacado foi 
corretamente substituído por um pronome pessoal

A) “ ...quando usávamos CARROS com sirene a 
todo o volume...” / quando usávamos-os com 
sirene a todo o volume

B) “ ...fogos de a rtifíc io  para a fugen ta r OS 
P Á S S A R O S ...” / fo g o s  de a r t if íc io  para  
afugentar-lhes

C) “...que não comem SUAS VÍTIMAS, apenas as 
capturam...”/ que não as comem, apenas as 
capturam

D) “ . . . j á  c o n t r a t a r a m  T R A B A L H O S  
SEMELHANTES, também com sucesso.” / já 
contrataram-lhes, também com sucesso.

E) “...as pistas de nosso movimentado aeroporto 
atraem BICHOS DE TODA SORTE.” / as pistas 
de nosso movimentado aeroporto atraem-los.

(Questão 09 )------------------------------------------------------------

Assinale a opção em que se apresenta, correta e 
respectivam ente , a c lasse g ram atica l a que 
pertencem as palavras destacadas em:

“ ...às vezes, batem CONTRA os vidros, obrigam A 
desvios de rota E são engolidas pelas TURBINAS de

A) verbo - artigo - conjunção - substantivo.

B) p re po s içã o  - p re p o s içã o  - co n ju n çã o  - 
substantivo.

C) conjunção - artigo - verbo - advérbio.

D) con junção - pronom e ob líquo - verbo - 
substantivo.

E) preposição - artigo - preposição - advérbio.

(Questão 10 )------------------------------------------------------------

Assinale a opção que apresenta a função sintática 
que exerce o termo destacado em: “ ...agosto e segue 
e s p a n ta n d o  d o s  c é u s  do a e ro p o r to  UM 
SEM-NÚMERO DE AVES...” , (parágrafo 2)

A) objeto direto

B) objeto indireto

C) adjunto adverbial

D) adjunto adnominal

E) complemento nominal

(Questão 08 )---------------------------------------------------------



(Questão 11 )------------------------------------------------------------

M arque a opção  que co m p le ta , co rre ta  e 
respectivamente, as lacunas da frase abaixo.

___________animais foi devo lv ida_____ liberdade
que haviam perdido quando  equipe da Infraero

A) A q u e le s -a -a

B) À q u e le s -a -a

C) A q u e le s -à -a

D) À q u e le s -a -à

E) A q u e le s -à -à

(Questão 12 )------------------------------------------------------------

Assinale a opção em que, de acordo com a norma 
culta da língua, a concordância nominal está correta.

A) Eles mesmo tomaram a decisão.

B) Agora estamos quite com a Infraero.

C) Bastante voos foram cancelados.

D) Aequipe ainda estava meia indecisa.

E) É necessária a participação desses animais.

(Questão 13 )------------------------------------------------------------

A ss ina le  a opção que com ple ta , co rre ta  e 
respectivamente, as lacunas da frase abaixo.

Os an im ais________que me refiro e _________ os
quais trabalho trouxeram b ene fíc ios_________essa

A) de - com - a

B) d o s -a -p a ra

C) a - com - a

D) com - para - com

E) e m -p a ra -p o r

(Questão 14 )------------------------------------------------------------

Assinale a opção em que a concordância verbal está

A) Precisa-se de funcionários exemplares.

B) Repara-se turbinas de aviões de carga.

C) De repente surgiu dois pássaros no céu.

D) Resolveu-se todos os problemas.

E) Desapareceu as aves de rapina.

Assinale a opção em que a palavra destacada foi

A) Havia problema com os HELICÓPTEROS.

B) Elas trabalham com muita DICIPLINA.

C) O problema é que a pista estava HÚMIDA.

D) Se QUIZESSEM, teriam resolvido tudo.

E) Os ESTRANJEIROS não criticaram.

( -  Atualidades )

(Questão 16 )------------------------------------------------------------

A última edição do índice Firjan de Desenvolvimento 
Municipal (IFDM) traz um mapa da desigualdade 
regional no Brasil entre 2010 e 2011. O índice analisa 
três áreas: Emprego e Renda, Educação e Saúde. De

A) a Região Centro-Oeste apresenta grande 
número de cidades com baixo desenvolvimento.

B) a desigualdade entre as regiões do país caiu em 
ritmo acelerado entre 2010 e 2011.

C) a Região Sudeste possui ainda grande número 
de cidades com baixo desenvolvimento.

D) as cidades brasileiras com alto desenvolvimento 
não são mais exceção no país.

E) o desempenho da maioria dos municípios 
brasile iros avançou no IFDM, porém não 
a l c a n ç o u  a i n d a  o p a t a m a r  de  a l t o  
desenvolvimento.

(Questão 17 )------------------------------------------------------------

Vários países discutem atualmente mecanismos de 
regulamentação para o uso da rede. O Brasil hoje 
lidera essa d iscussão com a aprovação, no 
Congresso Nacional, do Marco Civil da Internet. É

A) proíbe as empresas de telecomunicação de 
vender pacotes com diferentes velocidades de 
acesso.

B) trata, principalmente, de questões de direitos 
autorais na rede.

C) obriga os provedores a manter, sob sigilo, os 
registros de acesso de usuários a aplicações de 
internet por prazo determinado.

D) não trata de assuntos como privacidade de dados 
e segurança na rede.

E) autoriza as empresas de telefonia que oferecem 
acesso à internet a cobrar por tipo de conteúdo 
acessado pelo usuário.

(Questão 15 )---------------------------------------------------------



(Questão 18 } (Questão 21 ) ■

Instalada com previsão de seis meses, a Missão das 
Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, a 
Minustah, completa agora uma década. Apesar de o 
Haiti ainda passar por graves dificuldades, a ajuda 
humanitária das Nações Unidas serviu ao país para:

A) erradicar a epidemia de cólera, que antes da 
missão dizimava milhares de haitianos.

B) reduzir a insegurança e a violência, com o 
desmantelamento de grupos armados.

C) ampliar as redes de serviço público e urbanismo, 
suprindo  quase  todas as dem andas da 
população.

D) dim inuir o número de analfabetos, hoje reduzidos 
a uma minoria inexpressiva.

E) estabilizar a economia, com a redução drástica 
do desemprego.

(Questão 19 )------------------------------------------------------------

As tensões políticas entre Estados Unidos e Rússia 
chegaram a níveis nunca vistos desde o fim da União 
Soviética. O atual conflito entre os dois países está

A) adesão diplomática da Rússia ao programa 
nuclear iraniano, criticado e combatido pelos 
Estados Unidos.

B) aliança entre o presidente russo Vladim ir Putin e 
o r eg i me  c o m u n i s t a  n o r t e - c o r e a n o  de 
Kim Jong-un, hoje um dos principais inimigos dos 
Estados Unidos.

C) oposição do governo russo à destruição de 
arm as quím icas da Síria sob supervisão 
internacional, defendida pelos Estados Unidos.

D) anexação da região ucraniana da Crimeia pela 
Rússia, que visa formar uma União Eurasiana.

E) participação do governo russo no fornecimento 
de armas e treinamento m ilitar à guerrilha 
colombiana das Farc, combatida há décadas 
pelos Estados Unidos.

( -  História e Geografia do Brasil )

(Questão 20 )------------------------------------------------------------

Entre as alternativas a seguir, assinale aquela em que 
a unidade da federação apresentada possui fronteira

O período em que o Brasil foi governado pelos 
militares no século XX iniciou-se na década de 60 e 
se estendeu até a década de 80. Apesar da 
h o m o g e n e i d a d e  na g o v e r n a n ç a ,  e x i s t e m  
características próprias de cada um dos períodos 
presidenciais, como é o caso da promulgação da Lei 
da Anistia no governo do seguinte presidente:

A) Jânio Quadros.

B) Arthur da Costa e Silva.

C) Fernando Collorde Mello.

D) João Baptista Figueiredo.

E) Emílio Garrastazu Médici.

(Questão 22 )------------------------------------------------------------

O Brasil é notadamente reconhecido por seu território 
de dimensões continentais. Tal grandeza resulta em 
diversidades naturais e culturais, bem como algumas 
dificuldades de organização política. O sistema de 
fuso horário, além de uma base natural, possui 
também aspectos políticos que podem interferir na 
definição da quantidade de fusos. Atualmente, em 
todo o território brasileiro, continental e marítimo,

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

(Questão 23 )------------------------------------------------------------

Apesar de ser considerado um país pacífico, ao longo 
da História do Brasil ocorreu uma série de conflitos, 
alguns, inclusive, com a pretensão de autonomia 
governamental. Um dos conflitos mais conhecidos foi 
a Guerra de Canudos, que teve a seguinte

A) conflitos internos contra a Guerra do Paraguai 
nas áreas de fronteira.

B) ocorreu na Bahia e teve Antônio Conselheiro 
como protagonista.

C) disputa entre portugueses e espanhóis no 
período da União Ibérica.

D) liderada por Giuseppe Garibaldi, buscava o 
restabelecimento da República.

E) motim organizado por militares em sinal de 
descontentamento com a chegada da Família 
Real Portuguesa.

A) Amapá

B) Rondônia

C) Amazonas

D) Roraima

E) Pará



(Questão 24 ) ■ (Questão 26 ) ■

“O índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi 
criado como uma medida resumida do progresso, a 
longo prazo, em três dim ensões básicas do 
desenvolvim ento humano: renda, educação e

A Organização das Nações Unidas (ONU) utiliza o 
IDH para avaliar países, estados e municípios. 
Segundo o Atlas produzido pela ONU em 2013, as 
duas regiões brasileiras que possuem todos os seus 
estados entre os dez melhores IDH do país são:

A) Sul e Sudeste.

B) Norte e Nordeste.

C) Centro-Oeste e Norte.

D) Sudeste e Nordeste.

E) Sul e Centro-Oeste.

(  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS )

( -  Matemática )

(Questão 25 )------------------------------------------------------------

Observe o número de identificação do armário de um 
bombeiro, escrito na base 2, ou seja, no sistema 
binário.

11100110101

D e te rm ine  o númer o  que re p re se n ta  essa 
identificação no sistema decimal.

A) 1.792

B) 1.813

C) 1.845

D) 1.850

E) 1.909

Investindo o valor total de um prêmio de R$ 6.000,00 
durante 12 meses no sistema de capitalização de 
juros simples, o montante gerado será R$ 7.800,00.

Calcule o valor da taxa mensal de juros desse

A) 2%

B) 2,5%

C) 3%

D) 3,5%

E) 4 %

(Questão 27 )------------------------------------------------------------

A tabela a seguir registra as idades de um grupo com 
50 candidatos do concurso do CBM -  RO.

Idades N° de candidatos
19 20
20 8
24 10
X 10

30 2

Determine o valor de x de modo que a idade média 
desse grupo seja 22 anos.

A) 25

B) 26

C) 27

D) 28

E) 29



(Questão 28 ) ■ (Questão 31 ) ■

Em um restaurante, 60 % dos funcionários são 
mulheres, sendo que 25 % das mulheres são 
casadas e 35 % dos homens também são casados.

Qual a probabilidade de que, escolhendo uma 
pessoa casada do grupo de funcionários desse

A) _3_

20

B) 7

50

c) A  
10

D) 15

29

E) 1 4

29

(Questão 29 )------------------------------------------------------------

Dois bombeiros, trabalhando juntos, realizam uma 
tarefa no curso de treinamento em 36 minutos. 
Quando trabalham separados, um deles realiza a 
mesma tarefa em 60 minutos.

Quanto tempo o outro bombeiro, trabalhando 
sozinho, levará para realizar essa tarefa?

A) 18 minutos.

B) 34 minutos.

C) 90 minutos.

D) 112 minutos.

E) 120 minutos.

(Questão 30 )------------------------------------------------------------

O número de bombeiros, durante um treinamento, 
está compreendido entre 420 e 520. Quando 
agrupados de 8 em 8, de 10 em 10 ou de 16 em 16,

O produto dos três algarismos do número total de 
bombeiros desse treinamento é:

A) 0

B) 21

C) 24

No teto retangular de um salão de festas com 19,10 m 
por 21,70 m foram instaladas placas resistentes ao 
fogo. As placas foram instaladas com os lados 
paralelos aos lados do teto, sem deixar sobras no teto

O número de placas utilizadas foi:

A) 40.719

B) 41.447

C) 52.417

D) 62.315

E) 71.733

(Questão 32 )------------------------------------------------------------

Uma lanchonete vende, diariamente, 400 salgados 
por R$ 3,80 a unidade. O proprietário descobriu que 
para cada R$ 0,05 de desconto no preço unitário do 
salgado, aumenta a venda em 10 salgados por dia.

C ons ide rando  a descoberta  do p rop rie tá rio , 
determine o valor pelo qual ele deverá vender cada 
salgado para que tenha a maior arrecadação diária.

A) R$2,75

B) R$2,80

C) R$2,90

D) R$3,05

E) R$3,15

(Questão 33 )------------------------------------------------------------

Em um treinamento, um grupo de bombeiros utiliza 
barcos. Se cada barco levar 4 bombeiros, 16 ficarão 
sem barco. Mas se cada barco levar 6 bombeiros,

O número total de bombeiros desse grupo é:

A) 24

B) 48

C) 72

D) 96

E) 98

D) 78

E) 96



(Questão 34 ) ■ (Questão 37 ) ■

Júlio fez uma compra de R$ 10.000,00 e pagará em 
duas parcelas iguais, uma no ato da compra e outra 
30 dias depois. Como a compra não foi à vista, a 
empresa cobrou 15% de juros sobre o saldo devedor.

O valor de cada parcela será de aproximadamente:

A) R$5.000,00

B) R$5.250,25

C) R$5.300,26

D) R$5.348,84

E) R$5.750,00

(Questão 35 )------------------------------------------------------------

Para abrir uma passagem com 40 m de comprimento 
no in terior de uma floresta, um grupo com 
20 bombeiros leva 12 horas. Para abrir uma 
passagem com 48 m, na mesma floresta, um grupo 
com 32 bombeiros necessitará de:

A) 5 horas.

B) 6 horas.

C) 7 horas.

D) 8 horas.

E) 9 horas.

(Questão 36 )------------------------------------------------------------

Para que valor(es) de k o sistema abaixo admite uma 
única solução?

x +  y +  z =  6 
x +  ky +  z =  8 
kx — y +  z =  3

A) K = 1

B) K * 1

C) K = 2

D) K * 2

E) K * 0

Suponha que uma área devastada por um incêndio 
triplique a cada 20 minutos, de acordo com a função

Sendo t o tempo medido em minutos, A o valor da 
área devastada, em metros quadrados, e A 0 a área 
inicial em metros quadrados, determine o tempo 
mínimo necessário para que a área devastada pelo 
incêndio seja 27 vezes o valor da área inicial.

A) 60 minutos.

B) 90 minutos.

C) 120 minutos

D) 180 minutos

E) 240 minutos

(Questão 38 )------------------------------------------------------------

Um reservatório de base hexagonal com aresta da 
base medindo 10 m e altura igual a 8 m tem água até 
25% da altura. O volume de água no recipiente, em 
litros é:

Adote: V T  = 1,7

A) 480.000

B) 510.000

C) 720.000

D) 1.020.000

E) 2.040.000



(Questão 39 ) ■ (Questão 41 )■

Uma pesquisa rea lizada com um grupo de 
500 bombeiros sobre meios de locomoção utilizados 
por eles, obteve o seguinte resultado:

Meios de locomoção N° de bombeiros
Bicicleta 180

Moto 300
Carro 230

Bicicleta e carro 90
Moto e carro 80

Bicicleta e moto 90
Bicicleta, moto e carro X

Qual o número x  de bombeiros que tem utilizado os 
três meios de locomoção?

A) 50

B) 60

C) 70

D) 80

E) 90

(Questão 40 )------------------------------------------------------------

Seja a matriz M = (au) 3x3 com

Determine o valor de detJVf-1 .

A) i

8

B) -16

C) :

16

D) -36

E) J_
36

A área de uma região queimada representada em um 
mapa na escala de 1:200.000 mede 25 cm2. 
Considerando que na escala 1:200.000 1 cm 
eqüivale a 2 km, calcule a área real dessa região.

A) 0,1 km2

B) 1 km2

C) 10 km2

D) 100 km2

E) 1.000 km2

(Questão 42 )------------------------------------------------------------

Um monumento de concreto tem o formato de um 
tronco de cone obtido com a seção de um cone com 
10 m de raio da base e 2,7 m altura, a 0,9 m de altura 
do vértice, por um plano paralelo à base.

Calcule o volume do monumento, em metros cúbicos.

A) 260

B) 270

C) 300

D) 520

E) 810

(Questão 43 )------------------------------------------------------------

Uma pesquisa foi realizada com um grupo de 
100 pessoas, e os resultados foram: 84 são homens, 
24 pessoas não sabem nadar, 64 homens sabem

O número de mulheres que sabem nadar é:

A) 20

B) 16

C) 12

D) 8

E) 4

(Questão 44 )------------------------------------------------------------

O conjunto solução da equação log4 (log9 3x3) = - i ,  é:

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 9



(- Informática Básica (Questão 48 ) ■

(Questão 45 )------------------------------------------------------------

A respeito do Sistema Operacional MS W indows XP,

A) A barra de tarefas mostra quais janelas estão 
abertas no momento, exceto as que estejam 
minimizadas ou ocultas.

B) A barra de título mostra o nome do arquivo e o 
nome do aplicativo que está sendo executado na 
janela.

C) As ferramentas de sistema do Windows XP 
incluem utilitários para verificação de erros, 
desfragmentação e anti-spam.

D) O Windows Explorer permite trabalhar com 
arquivos no computador, no entanto não permite 
cópia, exclusão e mudança no local dos arquivos.

E) A Lixeira é uma pasta especial do Windows, que 
pode ser encontrada na área de trabalho, mas 
não pode ser acessada pelo Windows Explorer.

(Questão 46 )------------------------------------------------------------

A respeito dos acessórios do Sistema Operacional
MS W indows XP, marque a alternativa correta.

A) O Windows XP inclui programas e acessórios 
nativos, tais como editor de texto, editor de 
imagens e antivírus.

B) A calculadora do Windows contém recursos de 
uma calculadora comum, porém não contém 
funções de calculadora científica.

C) O Paint é um acessório do Windows que permite 
o tratamento de imagens e a criação de vários 
tipos de desenhos.

D) O WordPad, também chamado de NotePad, é um 
programa para edição de textos, onde é possível 
criar e editar documentos de texto simples ou 
com formatação.

E) O comando DIR emitido no Prompt de Comandos 
exibe a versão do Sistema Operacional.

(Questão 47 )------------------------------------------------------------

Assinale a opção que corresponde a uma extensão

A) .DOC

B) .MDB

C) .XLS

D) .EXE

Em re lação  às ca rac te rís ticas  do am bien te  
MS Windows, apresentadas abaixo, assinale a 
alternativa que corresponde apenas às afirmações

2. Utiliza o conceito de Memória Virtual.
3. C a d a  p r o c e s s o  t e m  s eu  e s p a ç o  de

4. Utiliza o Sistema de Arquivos EXT3.
5. Não permite utilizar recursos de multimídia.

A) 1 ,2e3.

B) 1 ,2e4.

C) 2 , 3 e 4 .

D) 2 , 3 e 5 .

E) 3 ,4e5 .

(Questão 49 )------------------------------------------------------------

Marque a alternativa que indica a correta associação 
entre os tipos de softwares da Coluna I com as

4. Gerenciador de Banco de Dados

( ) A r m a z e n a r  uma  t ab e l a  de p r e ç o s  de

( ) A r m a z e n a r  uma  t ab e l a  de p r e ç os  de 
aproximadamente 10.000 produtos, oferecidos 
por 100 fornecedores, e outra tabela com os

A) 1 , 2 , 3 , 4e1 .

B) 1 , 3 , 2 , 1e4 .

C) 3 , 1 , 2 , 4 e 2 .

D) 2 ,3 , 4 , 1 e 4 .

E) 2 , 1 ,4 , 3e1 .

E) .PPT

 ©



(Questão 50 ) ■ (Questão 52 ) ■

Em relação ao serviço de correio eletrônico (e-mail),

A) Para enviar e receber e-mails, não é necessário 
ter uma conta em um servidorde e-mail.

B) Quando uma mensagem de e-mail é recebida, 
ela é armazenada diretamente na estação de 
trabalho do destinatário.

C) Para que um usuário possa ler as mensagens da 
sua caixa postal, ele precisa provar sua 
identidade ao servidor através de uma senha de 
segurança.

D) Um Spam corresponde a um e-mail solicitado, 
enviado a uma gama de usuários.

E) SMTP, POP e SDLC são protocolos utilizados em 
correio eletrônico.

(Questão 51 )------------------------------------------------------------

Em relação ao tema “Segurança da Informação” ,

A) A s  p r a g a s  v i r t u a i s  s ã o  p r o g r a m a s
mal-intencionados que podem causar danos ao 
c o m p u t a d o r  e às  i n f o r m a ç õ e s  n e l e  
armazenadas.

B) Um programa mal-intencionado, do tipo Worm,
não oferece risco, dado que não pode se
propagar através das redes.

C) Engenharia Social é um termo utilizado para o 
estudo da interação humana nas redes sociais.

D) Os a taques de ph ish ing  são fac ilm en te
bloqueados por protetores de tela.

E) Um vírus de computador é um programa que 
pode infectar outros programas, exceto a área de 
inicialização do sistema operacional.

Em relação ao pacote MS Office 2010, marque a

A) A exibição de documentos no MS Word 2010 é 
feita nos seguintes modos: layout de impressão, 
leitura de tela e leitura dinâmica.

B) As novas extensões de arquivos utilizadas pelos 
s o f t w a r e s  que c o m p õ e m  a su í t e  são:  
MS W ord -  docx, MS Excel -  x lsx  e 
MS P ow erP o in t- pptx.

C) O MS Word 2010 não permite dicionários 
personalizados.

D) São tipos de ilustrações no MS Word 2010: 
Imagem, ClipArt, SmartArt e Páginas Web.

E) São opções de revisão de textos no MS Word 
2010: verificação ortográfica e gramatical, 
d i c i oná r i o  de s i n ô n i mos  e s e l eção  de 
destinatários.

(Questão 53 )------------------------------------------------------------

Em relação ao ambiente Windows, é correto afirmar

A) software para navegação na Internet.

B) editor de textos que explora as vantagens do 
MS Word e do MS Excel.

C) conversor de um programa fonte em um 
programa executável.

D) antivírus que verifica a existência de arquivos 
infectados no computador.

E) dispositivo que permite a visualização de 
arquivos e diretórios no computador.

(Questão 54 )------------------------------------------------------------

Em relação a conceitos da Internet, assinale a

A) São formas de conexão a um provedor de 
Internet: acesso discado, HTTP, modem a cabo e 
Satélite.

B) Domínios são nomes que servem para localizar e 
identificarvírus na Internet.

C) WWW, e-mail, VolP, Busca de conteúdo e Wiki 
são exemplos de serviços oferecidos na Internet.

D) Provedores são empresas de marketing que 
utilizam a Internet para promover serviços.

E) O protocolo de rede é um tipo de linguagem para 
a comunicação de dados entre computadores. O 
principal protocolo da In te rne téo  IPX/SPX.

©



(Questão 55 )---------------------------------------------------

Seja a seguinte planilha eletrônica do MS Excel

A B C D
1 LISTA DE PRODUTOS
2 PRODUTO PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE (Kg) TOTAL
3 Farinha R$ 2,00 4 R$ 8,00
4 Batata R$ 3,50 2 R$ 7,00
5 Cebola R$ 1,00 5 R$ 5,00
6 Carne R$ 20,00 5 R$ 100,00
7 TOTAL GERAL R$ 120,00
S MÉDIA R$ 30,00

Marque a alternativa que expressa corretamente as 
fórmulas das células D3, D7 e D8 respectivamente.

A) =B3*C3, =SOMA(D3:D7) e =MÉDIA(D3:D7)

B) =MULT(B3;C3),=SOMA(D3;D4;D6) e B6

C) =B3+C3, =MEDIA(D3:D6) e SOMA(D3:D6)

D) =B3*C 3,=SO M A(D3:D 6)e=M ÉDIA(D3:D6)

E) =B4/C4,=SU M (D3:D7)e=D7/D 3

(Questão 56 )------------------------------------------------------------

Seja o seguinte objeto do MS PowerPoint:

Diretor

Consultor

Gerente de Gerente Gerente de
Vendas Financeiro RH

Marque a alternativa que corresponde ao recurso a 
ser utilizado para inserir o objeto mostrado.

A) SmartArt

B) Tabela

C) ClipArt

D) Wordart

E) Banco de Dados

Em relação a Redes de Computadores, marque a

A) LAN: é uma rede local onde dois ou mais 
computadores se conectam.

B) Internet: é um conglomerado de redes locais, 
interconectadas e espalhadas pelo mundo 
inteiro, através do protocolo de Internet.

C) Intranet: é uma rede interna, utilizada em 
am biente corporativo, onde o acesso ao 
conteúdo é geralmente restrito.

D) Extranet: permite o acesso externo às bases 
corporativas, liberando somente dados para fins 
específicos.

E) WAN: é uma rede de longa distância, geralmente 
com cobertura metropolitana, restrita a uma 
cidade.

(Questão 58 )------------------------------------------------------------

A respeito dos Navegadores da Web (web browsers), 
marque a alternativa INCORRETA.

A) Corresponde a um programa de computador 
para interação dos usuários com documentos 
virtuais da Internet, também conhecidos como 
páginas da web.

B) Têm a capacidade de ler vários tipos de arquivos, 
sendo os mais comuns HTML, XML, JPEG, GIF, 
PNG, etc.

C) São exem plos de navegadores: W indows 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e 
Safa ri.

D) O s p r i n c i p a i s  n a v e g a d o r e s  p o s s u e m  
características em comum, tais como: voltar para 
a página anterior, ir para a página posterior, 
recarregar a página atual, espaço para digitar a 
URL, etc.

E) A maioria dos navegadores suporta protocolo de 
transferência de hipertexto seguro (HTTPS).

(Questão 59 )------------------------------------------------------------

Em relação à planilha eletrônica MS Excel, considere 
que na célula C7 foi escrita a fórmula =(B$7*$B$5). 
Os valores das células B5 e B7 são, respectivamente, 
2 e 5. Quando o conteúdo da célula C7 é copiado para 
a célula D7, o valor da célula D7 será:

A) 10

(Questão 57 )---------------------------------------------------------

B) 20

C) 2

D) 5

E) 0

© -----------



(Questão 60 )------------------------------------------------------------

Em relação às teclas de atalho no MS Word, marque a

A) CTRL+PAGE UP: posiciona o cursor no canto 
superior esquerdo da janela.

B) CTRL+Z: cancela a última formatação.

C) CTRL+ENTER: insere uma quebra de página 
manual.

D) F8 cinco vezes ou CTRL+SHIFT+END: seleciona 
o texto inteiro.

E) SHIFT+F3: alterna entre letras maiúsculas e 
minúsculas.

( -  História e Geografia de Rondônia )

(Questão 61 )------------------------------------------------------------

O estado de Rondônia é uma das unidades da 
federação que possuem grande concentração de 
grupos indígenas. Existe, no estado a Terra Indígena 
Igarapé Lourdes, ocupada, principalmente, por dois 
povos indígenas. Assinale a alternativa que indica, 
respectivamente, a autodenominação e como é 
conhecido um dos povos indígenas que habitam a

A) Ikolen (gavião)

B) Kaxinawá (pavão)

C) Kaiowá (tucano)

D) Guarani (águia)

E) Kalankó (jabuti)

(Questão 62 )------------------------------------------------------------

Entre os municípios de Rondônia a seguir, o que 
possui limites com o município de Porto Velho é:

A) Ji-Paraná.

B) Theobroma.

C) Seringueiras.

D) NovaMamoré.

E) Costa Marques.

O processo de ocupação da imensa região 
interiorana brasileira teve diversos personagens 
importantes. Cândido Rondon, sem dúvida, foi um 
dos p rin c ip a is  p ro ta g on is ta s . Tendo atuado 
diretamente em diferentes instituições oficiais do 
governo brasileiro até a década de 30 do século XX, 
Cândido Rondon acumulou duas chefias. Uma delas 
na Comissão de Linhas Telegráficas do Mato Grosso

A) Ministério da Agricultura.

B) Serviço de Proteção ao índio.

C) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente.

D) Departamento de Estradas de Rodagem.

E) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

(Questão 64 )------------------------------------------------------------

A ideia original da construção da Estrada de Ferro 
Madeira-Mamoré encontra-se no século XIX. O 
governo da Bolívia, por meio de militares de alta 
patente, estudou a possibilidade de instalação da

A) era a única forma de garantir que os remédios 
contra malária chegassem à capital boliviana.

B) as rodovias da Amazônia Ocidental já eram 
controladas pelo governo brasileiro.

C) as quedas d'água no rio Madeira dificultavam o 
comércio da borracha produzida na Bolívia.

D) Simon Bolívar tentava consolidar a integração 
econômica dos países da Amazônia.

E) a guerra do Paraguai teve como conseqüência a 
fuga de bolivianos da região meridional.

(Questão 65 )------------------------------------------------------------

Rondônia é um estado da Região Norte que possui 
grandes semelhanças climáticas com os demais 
estados da região. Entre as características do clima 
de Rondônia, pede-se destacar:

A) índice pluviométrico maior no período do verão.

B) clima subtropical com elevada amplitude térmica 
diária.

C) maior amplitude térmica anual entre os estados 
docentro-sul.

(Questão 63 )---------------------------------------------------------

D) chuvas mais intensas e constantes nos meses de 
junhoe ju lho .

E) a massa polar a tlân tica  atua com mais 
intensidade no mês de março.

©



O setor agropecuário possui grande importância na 
economia de Rondônia. Inseridos nesse setor, 
encontram-se a extração vegetal e a silvicultura, 
características de grande parte da Região Norte do 
Brasil. Entre os produtos listados a seguir, o que 
gerou o maior valor da produção em Rondônia, no

A) açaí.

B) palmito.

C) copaíba.

D) carvão vegetal.

E) madeira em tora.

(Questão 67 )------------------------------------------------------------

O estado de Rondônia possui fronteira com um país 
sul-americano e divisas com três estados brasileiros. 
Os três estados brasileiros que possuem divisas com

A) Pará,Acre eAmazonas.

B) Acre, Mato Grosso do Sul e Amazonas.

C) Amazonas, Mato Grosso e Acre.

D) Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Acre.

E) Acre, Pará e Mato Grosso do Sul.

(Questão 68 )------------------------------------------------------------

O Território Federal do Guaporé foi criado no

A) Vinte.

B) Trinta.

C) Quarenta.

D) Cinqüenta.

E) Sessenta.

(Questão 66 )---------------------------------------------------------

Segundo o Dicionário Geológico -  Geomorfológico, 
bacia hidrográfica possui a seguinte definição: 
“conjunto de terras drenadas por um rio principal e 
seus afluentes” . A noção de bacia hidrográfica obriga 
natura lm ente  a exis tência  de cabece iras ou 
nascen tes , d iv iso re s  d'água,  cu rsos d 'água  
principais, afluentes, subafluentes, etc.
(GUERRA, Antônio Teixeira -  Dicionário Geológico -  
Geomorfológico -  8 ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1993, p. 48 -

O estado de Rondônia, segundo a Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Ambiental, é dividido em 
sete bacias hidrográficas. Entre as bacias a seguir, a 
que possui a maior extensão territorial é a do rio:

A) Roosevelt.

B) Abunã.

C) Mamoré.

D) Jamari.

E) Machado.

(Questão 70 )------------------------------------------------------------

Assinale a alternativa que indica o nome do primeiro 
governador do estado de Rondônia, ou seja, após a 
mudança de território federal para estado de

A) Paulo Nunes Leal.

B) Jorge Teixeira de Oliveira.

C) Flávio de Assunção Cardoso.

D) Jerônimo Garcia de Santana.

E) José Manuel Luís da Cunha Meneses.

(Questão 71 )------------------------------------------------------------

Em Rondônia, existe grande quantidade de unidades 
de conservação, que foram criadas e são controladas 
por diferentes instâncias governamentais. Entre as 
unidades de conservação a seguir, assinale a que foi 
criada e é controlada pelo governo do estado de

A) Reserva Extrativista Pedras Negras.

B) Estação Ecológica de Cuniã.

C) Parque Nacional da Cutia.

D) Reserva Biológica do RioTrombetas.

E) Floresta Nacional de Santa Rosa do Purus.

(Questão 69 )---------------------------------------------------------



(Questão 72 } (Questão 75 )■

O estado de Rondônia possui uma íntima relação 
com os fluxos populacionais, sejam nacionais ou 
internacionais. Tal processo se reflete nas condições 
sociais, culturais e econômicas do estado. Dessa 
maneira, assinale a alternativa correta sobre os fluxos 
migratórios no estado de Rondônia.

A) Atua l men te ,  possui  a menor  dens i dade  
demográfica entre os estados da Região Norte.

B) Os equatorianos formam o maior fluxo migratório 
em direção às fazendas de café rondoniense.

C) A intensa exploração da cassiterita contribuiu 
para a diminuição populacional.

D) O maior número de migrantes, na segunda 
metade do século XX, foi proveniente do Rio de 
Janeiro.

E) Existe atualmente uma significativa entrada de 
refugiados haitianos no estado.

(Questão 73 )------------------------------------------------------------

A Região Norte do Brasil historicamente é alvo de 
uma série de políticas públicas de ocupação. O 
processo de ocupação envolve diferentes setores 
que, dependendo do período ganham ou perdem 
importância. Entre os setores a seguir, o que ganhou 
maior destaque em Rondônia, com base nas políticas 
públicas nacionais, nos últimos anos foi a:

A) promoção do turismo rural.

B) exploração da bauxita.

C) ampliação das linhas ferroviárias.

D) construção de hidrelétricas.

E) extinção dos presídios públicos.

(Questão 74 )------------------------------------------------------------

Rondônia situa-se em uma faixa denominada de 
“zona de encontro entre dois dos principais biomas 
brasileiros”. São biomas encontrados em Rondônia:

A) Amazônia e Cerrado.

B) Pantanal e Caatinga.

C) Equatorial eAraucária.

D) Caatinga eAmazônia.

E) Araucária e Pantanal.

Apesar da força do setor agropecuário, Rondônia 
vem apresentando um crescente e contínuo 
desenvolvimento no setor industrial. Entre os setores 
industriais a seguir, o que possui destaque, inclusive 
na geração de emprego no estado, é:

A) autopeças.

B) painéis elétricos.

C) refinaria de petróleo.

D) alimentos e bebidas.

E) produção de alumínio.

(Questão 76 )------------------------------------------------------------

Na segunda metade do século XIX foi assinado o 
Tratado de Ayacucho. Esse tratado tinha como uma 
das premissas as novas territorialidades utilizadas 
pelo Brasil na região da Amazônia. A nova divisão 
territorial tinha como uma das bases a(s):

A) língua dos nativos.

B) margens fluviais.

C) ideia de utipossidetis.

D) Chapada dos Parecis.

E) latitude de 23o Norte.

(Questão 77 )------------------------------------------------------------

Um dos municípios apresentados abaixo foi elevado 
à categoria de município, antes mesmo da criação do 
Território Federal do Guaporé. Assinale-o.

A) Cerejeiras.

B) ValedoAnari.

C) Costa Marques.

D) Guajará-Mirim.

E) Pimenta Bueno.

(Questão 78 )------------------------------------------------------------

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, Rondônia possui cerca de seis unidades 
de relevo. Entre as unidades de relevo destacadas 
nas alternativas abaixo, a que está localizada no 
estado de Rondônia e, pelo menos em algumas 
partes, servindo de fronteira com a Bolívia, é:

A) Planalto dos Guimarães.

B) Depressão dos rios Paraguai / Guaporé.

C) Planalto da Bacia do Paraná.

D) Depressão dos rios Branco/Negro.

E) Planaltos do Norte da Amazônia.



(Questão 79 ) ■

O processo de expansão da chamada fronteira 
agrícola ocorre no país, de maneira programada e 
bem intensa, desde a primeira metade do século XX. 
Em cada etapa, porém, existem novas formas de 
apropriação dos espaços interioranos, regidos pelo 
contexto histórico. Nas últimas décadas, o estado de 
Rondônia, bem como significativa parte da Região 
Norte do Brasil, foi alvo de transformações na 
ocupação territorial. Assinale a alternativa que 
apresenta uma das principais características da 
expansão da fronteira agrícola em Rondônia.

A) Produção de hortifrutigranjeiros para consumo 
da capital do estado.

B) Destruição das zonas urbanas para aumentar a 
produção agrícola.

C) Adequação de algumas cidades para abastecer 
as zonas agrícolas.

D) Incorporação pacífica das terras dos grupos 
indígenas da região.

E) Instituição do pagamento de IPTU nas fazendas 
de arroz e cana-de-açúcar.

(Questão 80 )------------------------------------------------------------

O processo de colonização da Amazônia Ocidental, 
ainda no século XIX, teve um setor econômico como 
principal fator impulsionador. Esse setor econômico, 
predominante em Rondônia e no Acre, foi:

A) triticultura.

B) psicultura.

C) gás natural.

D) construção civil.

E) produção da borracha.
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c REDAÇÃO )
Motivado pela leitura dos textos seguintes, sem, 
contudo, copiá-los ou parafraseá-los, redija um 
TEXTO DISSERTATIVO com, no mínimo, 20 e, no 
máximo, 25 linhas, em m odalidade e lim ites 
solicitados, em norma-padrão da língua portuguesa 
sobre o tema: SER BOMBEIRO É UMA FUNÇÃO 
SOCIAL EM PROL D AVID AE DO OUTRO.

Texto 1

Canção do Soldado do Fogo

Tenente Sérgio Luiz de Mattos (letra) 
Capitão Antônio Pinto Júnior (música)

Contra as chamas e lutas ingentes 
Sob o nobre alvirrubro pendão,
Dos soldados do fogo valentes,
É na paz, a sagrada missão.
E se um dia houver sangue e batalha.
Desfraldando a auriverde bandeira,
Nossos peitos são férrea muralha,
Contra audaz agressão estrangeira.

Missão dupla o dever nos aponta:
Vida alheia e riqueza salvar 
E, na guerra punindo uma afronta 
Com valor pela Pátria lutar.
[...]

(D isponível em <ceam .unb.br/nepem /banco/M onografiaCristian.pdf>)

Texto 2
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