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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1 - O Ato Administrativo é o ato jurídico praticado pela Administração Pública; é todo o ato 
lícito, que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir 
direitos; Só pode ser praticado por agente público competente. São requisitos do Ato 
Administrativo: 
a) Competência, Finalidade, Forma, Motivo e Objeto; 
b) Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência; 
c) Publicidade, Eficiência, Supremacia do Interesse Público e Finalidade; 
d) Presunção da Legitimidade, Autotutela e Razoabilidade. 
 
2 - A Lei de licitações e contratos de número 8.666 de 1993, define os princípios basilares e a 
obrigatoriedade dos gestores públicos com respeito à transparência nos contratos 
administrativos com a administração pública que deverá prestar contas e observar os 
princípios e os procedimentos previstos nesta lei. Está incorreta a seguinte alternativa: 
a) A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo 
e dos que lhes são correlatos; 
b) Considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração 
Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a 
estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada; 
c) A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu 
procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura; 
d) Nos processos de licitação, não a possibilidade estabelecer margem de preferência para os 
participantes. 
 
3 - A Lei8.666 de 1993, dispõe sobre a publicidade das licitações, sendo que, o aviso publicado 
conterá a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral do 
edital e todas as informações sobre a licitação. O prazo mínimo até o recebimento das 
propostas ou da realização do evento será:  
a) 45 (quarenta e cinco) dias Concurso; Concorrência, quando o contrato a ser celebrado 
contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo "melhor técnica" 
ou "técnica e preço;  
b) 30 (trinta dias) Concurso; Concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o 
regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e 
preço; 
c) 10 (dez) dias para Carta Convite; 
d) 15 (quinze) dias para Tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou 
"técnica e preço". 
 
4 -  Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns em que a 
disputa pelo fornecimento é feita em sessão pública, por meio de propostas e lances, para 
classificação e habilitação do licitante com a proposta de menor preço. Considere a afirmativa 
sobre a fase competitiva do Pregão: 
a) Dada a abertura das propostas, o pregoeiro recolherá os envelopes que deverão estar 
identificados de acordo com o edital, em seguida fara o credenciamento dos participantes; 
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b) A fase de habilitação tem lugar depois de classificadas as propostas e realizado seu 
julgamento, identificada aquela de menor preço. Sendo assim, a habilitação ocorre depois do 
julgamento da proposta de menor preço ofertada; 
 
c) Será declarado vencedor do pregão o licitante que tiver apresentado a proposta classificada 
de menor preço mesmo que não tenha sido habilitado.  
d) Após ser declarado o vencedor, não há possibilidade de recorrer; 
 
5 -Em relação a Autarquia, assinale a alternativa que a define. 
a) Pessoa Jurídica de Direito Público; é um serviço autônomo criado para auxiliar a 
Administração Pública a executar atividades típicas da Administração, crida por Lei Específica, 
orçamento, patrimônio e receita próprios (desvinculados da matriz), gestão administrativa e 
financeira descentralizada, não tem subordinação hierárquica com a entidade que as criou, 
fazem parte da Administração Indireta, submetem-se à supervisão do Ministério competente - 
controle finalístico, executa serviços próprios do Estado, administra a si mesma, funcionários 
são estatutários (em regra), mas podem ser admitidos pela CLT (excepcionalmente); proibidos 
de acumular cargos remunerados na Adm. Pública; obedecem às normas do concurso público, 
os contratos são realizados através de licitação e possui privilégios - imunidade de impostos, 
prescrição quinquenal de suas dívidas, impenhorabilidade de seus bens, prazo em dobro para 
recorrer e em quadruplo para contestar; 
b) Pessoa Jurídica de Direito privado, cuja criação é feita através de Lei Autorizativa, para a 
realização de obras, serviços ou atividades econômicas de interesse coletivo. Fazem parte da 
Administração Indireta; 
c) Pessoa Jurídica de Direito Privado, autorizada para a exploração de atividade econômica, sob 
a forma de S/A (sempre), cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria (50% + 1) 
ao poder público, autonomia administrativa e financeira - o patrimônio próprio pode ser 
utilizado, onerado ou alienado na forma regulamentar ou estatutária, capital (50% + 1) 
pertencente ao poder público; criadas por Lei Autorizativa, destinadas a atividades de utilidade 
pública, mas de natureza técnica, industrial ou econômica em que o Estado tenha interesse 
próprio na sua execução, mas resulta inconveniente ou inoportuno ele próprio realizar, ficam 
vinculadas e não subordinadas aos respectivos Ministérios; são supervisionadas e controladas  
pelos Ministérios, Contratos  realizados através de licitação, funcionários são sempre celetista 
(nunca estatutários) e são considerados funcionários públicos; é proibida a acumulação de 
cargos remunerados. Não tem privilégios administrativos ou processuais, pagam tributos; 
d) Pessoa Jurídica de Direito Privado, criada para prestar serviços de interesse social ou de 
utilidade pública, geridos conforme seus estatutos, aprovados por Decreto e podendo arrecadar 
contribuições parafiscais, não estão sujeitas à supervisão ministerial, mas se sujeitam a uma 
vinculação ao ministério competente, utilizam-se de verbas públicas; devem prestar contas 
conforme a lei competente. 
 
6 - A LEI Nº 10.242, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014, dispõe sobre os procedimentos de 
lançamento e cobrança das taxas decorrentes da prestação de serviço público e/ou exercício 
regular do poder de polícia em matéria ambiental; institui o Cadastro Técnico Estadual de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e dá outras 
providências. 
Das alternativas abaixo, é correto afirmar que: 
a) A SEMA poderá firmar Termos de Cooperação ou Convênios com os municípios para 
desempenharem atividades de fiscalização ambiental, podendo repassar-lhes, no máximo, 70% 
(setenta por cento) do valor da TFAMT, observadas as demandas e peculiaridades operacionais 
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na região, bem como as necessidades de manutenção das despesas correntes e investimentos, 
conforme regulamentado em Decreto; 
b) A SEMA não poderá firmar Termos de Cooperação ou Convênios com os municípios para 
desempenharem atividades de fiscalização ambiental, tendo em vista ser função exclusiva do 
órgão.  
c) A SEMA poderá firmar Termos de Cooperação ou Convênios com os municípios para 
desempenharem atividades de fiscalização ambiental, podendo repassar-lhes, no máximo, 30% 
(trinta por cento) do valor da TFAMT, observadas as demandas e peculiaridades operacionais na 
região, bem como as necessidades de manutenção das despesas correntes e investimentos, 
conforme regulamentado em Decreto. 
d) Não é função da SEMA fiscalizar, cabendo a ela apenas o desempenho das atividades 
relacionadas a organização, formulação, coordenação, licenciamento e execução das ações e 
serviços prestados pelo órgão ambiental estadual. 
 
7 - De acordo com a Resolução nº 237 de 19 de dezembro de 1999, do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente – CONAMA, é incorreto afirmar que: 
a) Licenciamento Ambiental é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, 
considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. 
b) Estudos Ambientais são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais 
relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou 
empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: 
relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, 
diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise 
preliminar de risco. 
c) Impacto Ambiental Regional é todo e qualquer impacto ambiental que afete diretamente 
(área de influência direta do projeto), no todo ou em parte, o território de dois ou mais Estados. 
d) Licença Ambiental um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, 
estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser 
obedecidas pelo empreendedor que somente poderá ser pessoa física, para operar 
empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 
ambiental. 
 
8 - A Resolução nº 237 de 19 de dezembro de 1999, artigo 8º menciona licenças que o Poder 
Público no exercício de sua competência de controle, poderá expedir. Dentre as alternativas 
abaixo, a licença que não compete aos órgãos mencionados na referida Resolução é: 
a) Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou 
atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e 
estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases      de 
sua implementação; 
b) Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo 
com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo 
determinante; 



 

4 
Processo Seletivo 001/2017 – CODEMA Água Boa/MT 

c) Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a 
verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de 
controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. 
d) Licença Técnica   das Condições de Trabalho (LTCAT) – tem como objetivo identificar a 
exposição aos agentes físicos, químicos, biológicos ou a associação de agentes prejudiciais à 
saúde ou a integridade física dos trabalhadores. 
 
9 - Fazem parte do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e 
Ambiental “Médio Araguaia” – CODEMA, os seguintes Municípios: 
a) Agua Boa, Campinápolis, Canarana, Santo Antônio do Leste, Cocalinho, Gaúcha do Norte, 
Nova Xavantina, Querência e Ribeirão Cascalheira; 
b) Agua Boa, Campinápolis, Gaúcha do Norte, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Novo São Joaquim, 
Querência e Ribeirão Cascalheira; 
c) Agua Boa, Campinápolis, Canarana, Cocalinho, Gaúcha do Norte, Nova Nazaré, Nova 
Xavantina, Querência e Ribeirão Cascalheira; 
d) Agua Boa, Campinápolis, Canarana, Gaúcha do Norte, Nova Nazaré, Nova Xavantina, 
Querência Paranatinga e Ribeirão Cascalheira; 
 
10 - O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental “Médio 
Araguaia” – CODEMA, tem como responsabilidades as seguintes atividades, exceto: 
a) Cultura (realização de lançamentos de livros, peças teatrais, elaboração de calendário regional 
de cultura, construção de teatros, casas culturais);  
b) Fiscalização Tributária (proceder à cobrança dos tributos não pagos, iniciando por via 
administrativa e indo até à inscrição do correspondente crédito tributário em Dívida Ativa); 
c) Informática (sistema de geoprocessamento, sistemas de gerenciamentos de tributos comuns, 
redes regionais); 
d) Produção agrícola e abastecimento familiar (viveiro de produção de mudas, produção de 
alimentos para merenda escolar, varejões); 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
11 - A única frase em que as formas verbais estão corretamente empregadas é:  
a) Além disso, mesmo que for adotado algum tipo de ajuste fiscal imediato, o Brasil ainda estará 
muito longe de tornar-se um participante ativo do jogo mundial. 
b) O primeiro-ministro e o presidente devem ser do mesmo partido, embora nenhum fará a 
sociedade em que eu acredito. 
c) A inteligência é como um tigre solto pela casa e só não causará problema se o suprir de carne 
e o manter na jaula. 
d) O nome secreto de Deus era o princípio ativo da criação, mas dizê-lo por completo equivalia 
a um sacrilégio, ao pecado de saber mais do que nos convinha. 
 
12 - Sobre as características da concordância verbal, é incorreto afirmar: 
a) Concordância é a correspondência de flexão entre dois termos. Ocorre quando o verbo se 
flexiona para concordar com o seu sujeito. 
b) Há muitos casos em que o sujeito simples é constituído de formas que fazem o falante hesitar 
no momento de estabelecer a concordância com o verbo. Às vezes, a concordância puramente 
gramatical é contaminada pelo significado de expressões que nos transmitem noção de plural, 
apesar de terem forma de singular ou vice-versa. 
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c) Quando o sujeito é formado por expressão que indica quantidade aproximada (cerca de, mais 
de, menos de, perto de...) seguida de numeral e substantivo, o verbo concorda com o 
substantivo. Exemplo: Cerca de cem pessoas foram detidas na manifestação contra o aumento 
da tarifa do ônibus. 
d) Quando a expressão "mais de um” associar-se a verbos que exprimem reciprocidade, o plural 
não é obrigatório. Exemplo: Mais de um manifestante ofendeu-se na tumultuada discussão de 
ontem. (ofenderam um ao outro). 
 
13 - Assinale a alternativa cujas formas verbais preencham corretamente as lacunas das 
orações: 

I.  ____________ - se estes apartamentos. (alugar - presente do indicativo). 
II.  ____________ - se muitos carros este mês. (pretérito - perfeito do indicativo). 
III.  ____________ - se de muitos voluntários para a campanha. (precisar - pretérito 

imperfeito do indicativo). 
IV. Todos os dias se ____________ as fechaduras das portas da escola. (consertar – 

pretérito imperfeito do indicativo). 
V.         ____________ -se sempre pelas piores notícias. (esperar – pretérito perfeito do 

indicativo). 
a) alugam, venderam, precisava, consertavam, esperou. 
b) aluga, vendeu, precisou, consertou, esperava. 
c) alugava, vendia, precisava, consertava, espera. 
d) alugam, venderam, precisou, consertavam, esperava. 
 
14 - A alternativa cujas palavras se escrevem respectivamente com são e ção, como 
“expansão” e “sensação”, é: 
a) inven…. / coer….                       
b) absten…. / asser….                  
c) dimen…. / conver…. 
d) disten…. / inser…. 
 
15 – Assinale a alternativa, onde a palavra está escrita de forma correta: 
a) estemporanêo                       
b) escomungado                       
c) espontâneo 
d) esterminado  
 
16 - Assinale a letra em que as palavras são formadas por derivação regressiva, derivação 
parassintética e composição por aglutinação, respectivamente. 
a) neurose, infelizmente, pseudônimo; 
b) ajuste, aguardente, arco-íris; 
c) amostra, alinhar, girassol; 
d) corte, emudecer, outrora; 
 
17 - Assinale a única opção em que ocorre variante do radical: 
a) dizer, dizes, dizia; 
b) faço, fazes, façamos; 
c) amaria, amavas, amou; 
d) quero, queres, querias; 
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18 - Assinale a opção em que nem todas as palavras possuem o mesmo radical: 
a) noite, anoitecer, noitada; 
b) luz, luzeiro, alumiar; 
c) incrível, crente, crer; 
d) festa, festeiro, festejar; 
 
19 – Sobre o Poema de Manoel Bandeira, 
Irene no céu 
Irene preta 
Irene boa 
Irene sempre de bom humor. 
Imagino Irene entrando no céu: - Licença, meu branco! 
E São Pedro bonachão: - Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. 
(Em: Libertinagem. Rio de Janeiro: Pongetti, 1930.) 

É INCORRETO afirmar que a relação afetiva entre o sujeito lírico e Irene: 
a) faz com que a descrição dela seja permeada pela visão carinhosa dele. 
b) torna a linguagem mais coloquial, espelhando a ligação afetuosa dos dois.  
c) é responsável pelo tratamento informal dado a uma entidade religiosa.  
d) é um mero disfarce da desigualdade entre brancos e negros. 
 
20 - No poema de Maria Lúcia Alvim intitulado Frasco de âmbar, que possui uma atmosfera 
muito feminina, 
Frasco de âmbar 
À força de guardar-te evaporaste! 
(Em: Vivenda. São Paulo: Duas Cidades, 1989.) 

I. a voz lírica expressa-se de modo sentimental  daí o ponto de exclamação  
revelando forte afeto do "eu" em relação ao "tu".  

II. a fala dirigida ao objeto contém um lamento pela sua perda, ocorrida apesar de todo 
o cuidado e apego que a ele foram dedicados.  

III. o teor metafórico do poema se reforça na associação estabelecida entre a 
volatilidade do perfume e o sentimento amoroso. 

Está(ão) correta (s): 
a) apenas I; 
b) apenas II e III; 
c) Todas; 
d) apenas II e III. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

21- A rede de computadores interna, fechada e exclusiva, com acesso somente para os 
funcionários de uma determinada empresa e muitas vezes liberado somente no ambiente de 
trabalho e em computadores registrados na rede recebe o nome de: 
a) Supranet 
b) Extranet 
c) Internet 
d) Intranet 
 
22 - Sabemos que todos os computadores possuem memória, que é definida como um 
dispositivo que permite um computador armazenar dados temporariamente ou 
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permanentemente. Basicamente existem duas categorias: internas e externas. Dos itens 
abaixo podem ser classificados como memória externa: 
a) Memória DDR, Pen-Drives, HDs. 
b) HDs, Memória DDR, CDs. 
c) Pen-drives, CDs, HDs. 
d) CDs, Memória DDR, Pen-Drives.  
 
23 - Software é uma sequência de instruções escritas para serem interpretadas por um 
computador com o objetivo de executar tarefas específicas. Em um computador, o software é 
classificado como a parte lógica cuja função é fornecer instruções para o hardware. Podemos 
afirmar que a opção que contém (somente) exemplos de softwares é: 
a) Monitor, Word, Teclado, Excel.   
b) Access, Word, Excel, Power Point.   
c) Mouse, CPU, Power Point, Access.  
d) CPU, Monitor, Teclado, Mouse.   
 
24 - Backup é um tipo de antivírus que busca automaticamente, e de forma oculta, por 
softwares mal-intencionados instalados no computador, sem impedir o uso do computador 
pelo usuário. A afirmação está: 
a) Totalmente correta.  
b) Totalmente incorreta, pois um backup não é um antivírus.  
c) Parcialmente incorreta, pois a busca não é automática.  
d) Parcialmente correta, pois impede o uso do computador. 
 
25 - A Internet é um dos serviços mais utilizados na atualidade, desde um megacomputador a 
um simples smartphone ela está presente. Os navegadores são provedores de acesso que 
facilitam o uso da Internet. No Microsoft Internet Explorer, a função Histórico é utilizada para:  
a) Armazenar os links das páginas visitadas recentemente, e permitir seu acesso rápido e 
verificação das páginas acessadas. 
b) Exibir o histórico do Sistema Operacional (Versão, configuração atual etc.) e itens de ajuda do 
Windows.  
c) Exibir o histórico do programa (data de criação, história etc.) e itens de ajuda ao usuário.  
d) Exibir o histórico da página da Web (data de criação, autor etc.) e nível de confiabilidade de 
acesso.  
 
26 -Dadas as proposições,  

I. A partir do Menu Iniciar do Windows é possível acessar documentos, ou arquivos, 
mais recentemente acessados no computador.  

II.  Os conhecidos Botões de Inicialização Rápida de aplicativos do Windows 
normalmente ficam contidos na Barra de Tarefas.  

III. Um arquivo já restaurado anteriormente da Lixeira do Windows não pode ser mais excluído 
do computador e enviado novamente à Lixeira.  
Verifica-se que está(ão) correta(s) somente 
a) I  
b) I e II  
c) II  
d) I, II e III  
 

https://www.significados.com.br/hardware/
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27 - O programa Microsoft Office Word 2010 possibilita que o usuário altere as letras 
maiúsculas e minúsculas do texto selecionado em um documento apenas clicando no botão 
Maiúsculo e Minúsculo na faixa de opções. Por exemplo, é possível alterar o texto selecionado 
de letras minúsculas para LETRAS MAIÚSCULAS. O programa também possibilita que essa 
alteração nas letras seja feita através de um atalho, pressionando as teclas: 
a) SHIFT + F3  
b) CTRL + F4  
c) ALT + F2  
d) TAB + F8  
 
28 - Tanto as notas de rodapé quanto as notas de fim são separadas do corpo do texto por 
uma pequena linha horizontal. Ambas contêm texto, seja na parte inferior da página ou no 
final do documento; o texto é sempre em uma fonte menor do que a fonte do corpo do texto. 
Um usuário trabalhando com o Microsoft Word 2003 que desejar inserir uma nota de rodapé 
em um documento, poderá fazer acessando o menu:  
a) Exibir  
b) Formatar  
c) Janela  
d) Inserir  
 
29 - É comum recebermos através do correio eletrônico (e-mail) mensagens indesejadas 
enviadas em massa, geralmente com fins publicitários e com caráter apelativo. No meio virtual 
essa modalidade de mensagem é caracterizada como um:  
a) Vírus  
b) Spam  
c) Cavalo de Tróia  
d) Programa espião  
 
30 - Em um documento do Word com 20 páginas, um usuário foi informado que é preciso 
imprimir as páginas de números 1, 5, 6, 7, 8, 9, 19 e 20. Na caixa de diálogo imprimir é possível 
definir apenas a impressão destas 8 (oito) páginas; para isso o usuário poderá digitar somente 
o número de páginas necessárias para imprimir. Determine o intervalo de páginas correto: 
a) 1-5; 6, 7, 8, 9, 19 e 20  
b) 1-9; 19 e 20 
c) 1-5; 6-9; 19 e 20  
d) 1, 5-9, 19-20  

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

31- Sobre a Geografia do Mato Grosso, está correta a seguinte alternativa: 
a) Localizado na região Centro-Oeste, tendo como Limites geográficos os estados do Amazonas 
e Pará (norte), Tocantins e Goiás (leste), Mato Grosso do Sul (sul), Rondônia e Bolívia (oeste); 
clima tropical. Relevo formado por chapadas e planaltos na região central; planície com 
presença de pântanos na região oeste; planaltos residuais ao norte e depressões ao sul do 
estado, tendo como vegetação o cerrado na área leste, pantanal na área oeste e floresta 
amazônica a noroeste. 
b) Localizado na região Nordeste do Brasil, tendo como limites geográficos o Oceano Atlântico 
(norte e leste); Paraíba (sul e oeste), Ceará (noroeste); Clima: tropical na região litorânea e oeste; 
semiárido na central. Relevo formado por planície litorânea; planalto no Sul; depressões em 
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grande parte do restante do território, tendo como vegetação o mangue no litoral; caatinga a 
oeste; floresta tropical em algumas áreas próximas ao litoral. 
c) Localizado na região sul do Brasil, tendo como limites geográficos: São Paulo (norte), Santa 
Catarina (sul), Oceano Atlântico (leste), Mato Grosso do Sul (noroeste), Argentina (sudoeste) e 
Paraguai (oeste); Clima subtropical úmido. Relevo, presença de baixa na região litorânea; 
planaltos a oeste e leste; depressão na região central, tendo como vegetação o mangue na 
região litorânea; Mata Atlântica na região da costa leste; floresta tropical a oeste; Mata de 
Araucária na região central. 
d) Localizado na região Nordeste, tendo como limites os estados de Sergipe, Alagoas, 
Pernambuco e Piauí (Norte); Tocantins e Goiás (Oeste); Minas Gerais e Espírito Santo (Sul) e 
Oceano Atlântico (leste); Clima: tropical (região litorânea) e semiárido (interior); Relevo formado 
por planície na região litorânea; depressão nas regiões norte e oeste; planície na região central, 
tendo como vegetação mangues (região do litoral), floresta tropical, caatinga (interior, região 
do semiárido) e cerrado. 
 
32- A última estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
apontou que em 2017, o estado de Mato Grosso conta com uma população de 3.344.544 
habitantes, um crescimento de 1,18 % em relação a 2016. De acordo com os dados, apenas 
Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Sinop possuem uma população maior que 100 mil 
habitantes. Em cerca de 35 municípios houve uma diminuição populacional. 
Quanto aos municípios pertencentes ao Estado de Mato Grosso, está correta a seguinte 
alternativa: 
a) Pertencem ao Estado de Mato Grosso 141 municípios, dentre eles estão: Rondolândia, 
Aripuanã, Cotriguaçu, Araputanga, Pontes e Lacerda, Diamantino, Nobres, Santo Antônio do 
Leverger, Querência e Vera; 
 b) Pertencem ao Estado de Mato Grosso 141 municípios, dentre eles estão: Amambaí, Cáceres, 
Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Paranavaí, Sinop, Claudia, Santa Carmem, Nova Santa Helena 
e Terra Nova do Norte; 
c) Pertencem ao Estado de Mato Grosso 131 municípios, dentre eles estão: Colíder, Nova 
Nazaré, Santa Rita do Trivelato, Cuiabá, Agua Boa, Cocalinho, Nova Xavantina, Alta Floresta, 
Colniza, Feliz Natal e Santa Carmem;  
d) Pertencem ao Estado de Mato Grosso 144 municípios, dentre eles estão: Nortelândia, 
Arenápolis, Nova Marilândia, Denise, Santo Afonso, Campo Novo do Parecis, Juína, Nova 
Brasilândia, Nova Monte Verde e Várzea Grande. 
33- O PIB - Produto Interno Bruto do Brasil é um indicador da economia do país que aponta a 
soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais produzidos no país em 
determinado período.  O cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) serve para se medir a 
atividade econômica e o nível de riqueza de um país ou região.  
Dentre as cidades brasileiras listadas a seguir, assinale a que apresenta o MAIOR PIB. 
a) Cuiabá. 
b) João Pessoa. 
c) Maceió. 
d) São Paulo. 
 
34 - A Câmara Federal é composta por deputados oriundos de 27 unidades federativas. Cada 
uma delas tem direito de eleger uma quantidade de parlamentares baseado no tamanho da 
sua população, sendo que o número máximo de deputados por estado é 70.   Das alternativas 
abaixo é correto afirmar que: 
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a) Hoje a Câmara é composta por 450 Deputados Federais, sendo 315 homens e apenas 135 
mulheres, eleitos para mandato de 4 anos. 
b) Hoje a Câmara é composta por 513 Deputados Federais, sendo 468 homens e apenas 45 
mulheres; eleitos para mandato de 8 anos; 
c)Hoje a Câmara é composta por 513 Deputados Federais, sendo 468 homens e apenas 45 
mulheres; eleitos para mandato de 4 anos; 
d) Hoje a Câmara é composta por 514 Deputados Federais, sendo 459 homens e apenas 54 
mulheres; eleitos para mandato de 4 anos; 
 
35- Apesar de ser bastante antigo, o hino de Mato Grosso só foi oficializado no dia 05 de 
setembro de 1983 pelo então governador Júlio José de Campos. O decreto oficializou o antigo 
poema “Canção Mato-grossense”, de autoria de Dom Francisco de Aquino Corrêa, e a música 
do maestro e tenente da Polícia Militar Emílio Heine. 
Faz parte da letra do Hino de Mato Grosso a seguinte estrofe: 
a) Terra noiva do Sol, linda terra  
A quem lá, do teu céu todo azul,  
Beija, ardente, o astro louro na serra,  
E abençoa o Cruzeiros do Sul! 
 
b) Em Bandeira ou Monção 
Doma os índios bravios 
Rompe a selva, abre minas, vara rios! 
 

c) Vermelho, de ouro assustado, 
Foge o índio na sua canoa. 
Anhanguera bateia o tempo: 
— Levanta, arraial Vila Boa! 
 
d) O teu fulgor de mocidade 
Terra, tens brilho de alvorada 
Rumores de felicidade 
Canções e flores pela estrada!

 
36 - Os irmãos Villas Boas, entraram para a história por confrontar os interesses do governo 
brasileiro e proteger as tribos da civilização. Sua principal conquista foi a criação do Parque 
Indígena do Xingu, em 1961. Seus nomes foram indicados para vários prêmios nacionais e 
internacionais, inclusive para o Prêmio Nobel da Paz, em 1971 e 1975. 
Eram os Irmãos Villas Boas: 
a) Antônio Villas Boas, Claudio Villas Boas e Leandro Villas Boas; 
b) Orlando Villas Boas, Claudio Villas Boas e Leonardo Villas Boas; 
c) Marcos Villas Boas, João Villas Boas e Luiz Villas Boas; 
d) Joaquin Villas Boas, Mario Villas Boas e Pedro Villas Boas.  
 
37 - Os símbolos e hinos são manifestações gráficas e musicais, de importante valor histórico, 
criadas para transmitir o sentimento de união nacional e mostrar a soberania do país. Segundo 
a Constituição, os quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil são: 
a)  a Bandeira Nacional, o Hino Nacional, Armas Nacionais e a Constituição Federal. Sua 
apresentação e seu uso são regulados pela Lei n. 5.700 de 1º de setembro de 1971; 
b) a Bandeira Nacional, o Hino Nacional, o Escudo Nacional e o Selo Nacional. Sua apresentação 
e seu uso são regulados pela Lei n. 5.700 de 1º de setembro de 1971; 
c) Bandeira Nacional, o Hino Nacional, Armas Nacionais e o Selo Nacional. Sua apresentação e 
seu uso são regulados pela Lei n. 5.700 de 1º de setembro de 1971; 
d) Bandeira Nacional, o Hino Nacional, Armas Nacionais e Infantaria Nacional. Sua apresentação 
e seu uso são regulados pela Lei n. 5.700 de 1º de setembro de 1971; 
 
38 - No Brasil, podem ser cassados o Presidente da República, os Ministros de Estado, os 
Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Procurador-Geral da República (PGR), além 
dos governadores e prefeitos, por indícios de cometimento de crime de responsabilidade, de 
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acordo com o artigo 85 da Constituição Federal que define quais são os crimes de 
responsabilidade aplicáveis a eles. 
Já foram impeachmados no Brasil os seguintes Presidentes: 
a) João Fernandes Campos Café Filho, Carlos Luz e Dilma Rousseff; 
b) Juscelino Kubitschek, João Figueiredo Dilma Rousseff; 
c) Dilma Rousseff, Campos Sales e Fernando Henrique Cardoso; 
d) Dilma Rousseff, José Sarney e Hermes da Fonseca. 
39 – O Bullying é uma das formas de violência que mais cresce no mundo, situação que se 
caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva, por um 
ou mais alunos contra um ou mais colegas. Está incorreta a alternativa:  
a) Conflitos entre professor e aluno ou aluno e gestor também não são considerados bullying. 
Para que seja bullying, é necessário que a Todo bullying é uma agressão, mas nem toda a 
agressão é classificada como bullying agressão ocorra entre pares; 
b) Todo bullying é uma agressão, mas nem toda a agressão é classificada como bullying; 
c) Para ser dada como bullying, a agressão física ou moral deve apresentar quatro 
características: a intenção do autor em ferir o alvo, a repetição da agressão, a presença de um 
público espectador e a concordância do alvo com relação à ofensa; 
d) Além dos traços psicológicos, os alvos desse tipo de violência costumam apresentar 
particularidades físicas, porém as agressões nunca irão abordar aspectos culturais, étnicos e 
religiosos. 
 
40 - Na noite de 13 de novembro de 2015, a cidade de Paris, capital da França, sofreu um dos 
mais expressivos atentados terroristas da história da Europa, o qual deixou 129 mortos e cerca 
de 350 feridos. Esse atentado caracterizou-se por ataques feitos em vários pontos da capital 
francesa, perpetrados por pelo menos oito terroristas. 
Qual organização criminosa reivindicou a autoria do massacre? 
a) Al-Qaeda 
b) Hamas  
c) Estado islâmico 
d) Hezbollah 
 

 
Boa Sorte ! 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/franca.htm

