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CARGO: ANALISTA MUNICIPAL – GEOGRAFIA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto para responder às questões de 01 a 08. 
 

Nem novo, nem normal 
 

Considerado em 2019 o segundo país mais feliz de todos (o primeiro lugar ficou com a Finlândia), a Dinamarca ocupou 
esse posto em 2013 e 2016, liderando o Índice Mundial de Felicidade, segundo a Organização das Nações Unidas. O site 
Family Life Goals comenta que nesse país, os serviços de saúde e de educação são gratuitos. Sua geografia permite que, 
de qualquer ponto da Dinamarca, as pessoas estejam a uma distância máxima de 52 km do mar. Que privilégio! Além 
disso, são valores fundamentais para os dinamarqueses, a empatia e a afeição, o que torna o país próspero e seus 
habitantes compassivos. A empatia faz parte do currículo padrão, ensinando às crianças dinamarquesas o significado de 
entender e compartilhar seus sentimentos, bem como capacitando-as a identificar e trabalhar estados emocionais.  

A empatia pressupõe capacidade de perceber, sem julgar (componente cognitivo); capacidade de reagir em sintonia 
com a emoção do outro (componente afetivo) e expressão verbal, postura e atitude que validam o sentimento do outro 
(componente comportamental).  

Creio que você concorda comigo, no que tange à sensação de que está faltando empatia em boa parte do planeta e 
que essa falta se exacerbou com o advento da pandemia, orquestrada pelo confinamento e pela insegurança diante do 
futuro próximo e do longínquo. Mais que mera impressão, a certeza de que insensatez é a regra complica sobremaneira 
um tempo já difícil de encarar.  

Todos os dias somos alvo ou temos conhecimento de atrocidades cometidas contra pessoas, independentemente de 
sua cor, sexo, gênero, idade, estado civil, crença ou condição socioeconômica. Indiferença, pouco caso, fake news, 
assédios, fraudes, abusos, assaltos, estupros, assassinatos… se repetem à exaustão, aqui e ali, apavorando-nos, ao mesmo 
tempo em que vamos nos habituando com fatos cada vez mais hediondos, cada vez mais comuns ou mais divulgados. 
Sem ocitocina nas veias, o ser humano se revela (ou se supera) na sua perplexidade ou na sua omissão, diante da violência 
de toda natureza, inclusive sexual.  

Para não sucumbir a tanta decepção e tanta tristeza, me dirijo a um hospital, a uma unidade de terapia intensiva, e 
observo: quanta dor, quanto sofrimento! A vida por um fio… Ao mesmo tempo, no mesmo espaço, uma contundente 
demonstração de empatia me devolve a crença nas pessoas e no futuro: homens e mulheres de branco, trabalhando em 
sobre-humano empenho para salvar seus pacientes. Homens e mulheres de branco do Brasil.  

Saio, bastante aliviada, e me sento no banco de uma praça, onde crianças brincam com outras crianças, e também 
com seus pais. Quanta ocitocina, empatia, felicidade! Crianças e pais brasileiros.  

Volto feliz para casa, recuperada do meu pessimismo, e com muita vontade de abraçar, cantar, dançar, fazer algo de 
bom para alguém, ou melhor, para todos. Volto, como que vacinada desse novo normal.  

(Disponível em: https://veja.abril.com.br/saude/nem-novo-nem-normal. Com adaptações.) 

 

01 
Considerando apenas a expressão “país mais feliz de todos” (1º§), indique a alteração feita que mantém o grau 
superlativo de acordo com a norma padrão da língua ainda que haja alteração quanto à relação entre a qualidade 
expressa e a de outros elementos. 
A) “país felicíssimo”. 
B) “país felicérrimo”. 
C) “país mais feliz do que triste”. 
D) “país menos triste do que feliz”. 
 

02 
Segundo a autora: 
A) A sociedade vive diariamente situações que evidenciam a necessidade de que valores como empatia, felicidade e 

afeição sejam comemorados. 
B) Caracteriza-se como uma grande conquista o espaço geográfico que um determinado país pode ocupar em relação à 

felicidade de seus habitantes.  
C) Um dos valores fundamentais para os dinamarqueses, a empatia, não ocupa a mesma posição de destaque para uma 

relevante parte da humanidade.  
D) O contexto vivido mundialmente em relação à pandemia, Covid-19, fez com que valores fundamentais como a empatia 

estivessem fortemente presentes na prática do cotidiano de cada indivíduo.   
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03 
As formas verbais em destaque expressam equivalência quanto ao tempo e modo verbais em que os fatos relacionados 
ocorrem, EXCETO: 
A) “O site Family Life Goals comenta que nesse país, [...]” (1º§) 
B) “[...] os serviços de saúde e de educação são gratuitos.” (1º§) 
C) “Sua geografia permite que, de qualquer ponto da Dinamarca, [...]” (1º§) 
D) “[...] as pessoas estejam a uma distância máxima de 52 km do mar.” (1º§) 
 

04 
Pode-se afirmar que, no primeiro parágrafo do texto, a autora apresenta informações provenientes de fontes por ela 
citadas com a finalidade de:  
A) Expor seu conhecimento sobre o assunto tratado. 
B) Demonstrar seu reconhecimento por tais instituições. 
C) Contribuir para que as pesquisas feitas sejam devidamente reconhecidas.  
D) Apresentar argumento sólido que contribua para a defesa de um ponto de vista.  
 

05 
Em “Mais que mera impressão, a certeza de que insensatez é a regra complica sobremaneira um tempo já difícil de 
encarar.” (3º§), pode-se afirmar que entre as expressões destacadas “mera impressão” e “a certeza” há uma ideia de: 
A) Oposição.  
B) Confiança. 
C) Estagnação. 
D) Probabilidade.  
 

06 
Como recurso linguístico para a construção dos enunciados, a autora faz uso da linguagem conotativa que aponta para 
determinadas figuras de linguagem. Dentre os trechos relacionados, todos podem ser apontados como exemplo que 
comprova a informação anterior, EXCETO: 
A) “Volto, como que vacinada desse novo normal.” 
B) “Além disso, são valores fundamentais para os dinamarqueses, a empatia e a afeição, [...]” 
C) “Todos os dias somos alvo ou temos conhecimento de atrocidades cometidas contra pessoas, [...]” 
D) “[...] com o advento da pandemia, orquestrada pelo confinamento e pela insegurança diante do futuro próximo e do 

longínquo.” 
 

07 
Relacione adequadamente a nomenclatura e a definição de alguns itens que se enquadram no padrão da Redação 
Oficial.  
I. Ofício. 
II. Carta. 
III. Memorando. 
IV. Requerimento. 
(     ) Processo formal de solicitar algo que pareça legal ao requerente. 
(     ) Documento semioficial que serve, dentre outros, para fazer uma solicitação.  
(     ) Comunicação interna utilizada para situações simples e frequentes da atividade administrativa em geral.  
(     ) Correspondência oficial de caráter externo, com fins de informação diversos sobre assuntos oficiais da competência 

de quem a envia. 
A sequência está correta em 
A) I, II, III e IV. 
B) II, IV, III e I. 
C) IV, I, II e III. 
D) IV, II, III e I.  
 
08 
A produção de sentido estabelecida pelo elemento de ligação presente no título do texto identifica-se corretamente 
como:  
A) Adição. 
B) Concessão. 
C) Adversidade. 
D) Contraste adversativo.  
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Imagem para responder às questões 09 e 10. 
 

 
(Disponível em: https://tibahia.com/tecnologia/tetra-pak-se-aproxima-do-consumidor-com-embalagens-conectadas) 

 

09 
A imagem apresenta uma caixinha de suco em que é possível identificar uma campanha da empresa contra o uso de 
conservante na qual há uma conversa entre o abacaxi e o conservante dispensado pelas embalagens. No diálogo, o 
abacaxi diz: “O que importa é que eu quero te ver bem… Bem longe de mim”. É possível inferir que o interlocutor que 
ocupa a posição de receptor no diálogo apresentado: 
A) Não compreende a mensagem. 
B) Reage bruscamente à fala do abacaxi. 
C) Não apresenta satisfação em relação ao que ouve. 
D) Demonstra ansiedade em relação ao assunto abordado.  
 

10 
Considerando as especificidades que as categorias gramaticais apresentam, assinale a afirmativa correta acerca dos 
termos destacados em “O que importa é que eu quero te ver bem... Bem longe de mim!” 
A) Tanto a primeira quanto a segunda ocorrência do vocábulo “bem” indicam um mesmo sentido produzido no período.  
B) Apesar de pertencerem à mesma categoria gramatical, os vocábulos destacados diferem-se quanto às circunstâncias 

por eles indicadas.  
C) Em “te ver bem”, a categoria gramatical a que pertence o termo destacado é variável, já o destacado em “bem longe” 

pertence a uma categoria invariável.  
D) Caso o vocábulo “te”, empregado no trecho destacado, fosse substituído por qualquer outro pronome, apenas a 

primeira ocorrência de “bem” seria alterada.  
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MATEMÁTICA 
 

11 
De acordo com as regras do raciocínio lógico-matemático, qual das alternativas a seguir é equivalente à proposição: 
“Se o cachorro está doente, então o tutor lhe forneceu ração de má qualidade”? 
A) Se o tutor lhe forneceu ração de má qualidade, então o cachorro está doente. 
B) O cachorro não está doente ou o tutor não lhe forneceu ração de má qualidade. 
C) Se o cachorro não está doente, então o tutor não lhe forneceu ração de má qualidade. 
D) Se o tutor não lhe forneceu ração de má qualidade, então o cachorro não está doente. 
 

12 
Todas as proposições apresentadas a seguir são verdadeiras:  
 Não irei ao Norte do país ou me mudarei para a Europa. 
 Irei ao Norte do país e o Estado não está em dívida. 
 Se não me mudarei para a Europa, então o Estado está em dívida. 
Sendo assim, qual das alternativas é necessariamente verdadeira? 
A) Se irei ao Norte do país, então o Estado está em dívida. 
B) Se me mudarei para a Europa, então não irei ao Norte do país. 
C) Se o Estado não está em dívida, então não irei ao Norte do país. 
D) Se não me mudarei para a Europa, então não irei ao Norte do país. 
 

13 
José, Marcelo e Diogo estavam em um bar discutindo sobre futebol. Cada um é torcedor de um dos seguintes times: 
Flamengo, Corinthians e Internacional. Durante a discussão, os três decidiram pedir uma bebida para se refrescarem, 
sendo que cada um pediu um tipo diferente de bebida entre as seguintes opções: cerveja, suco e refrigerante. Sabe-se 
que: 
 O torcedor do Internacional pediu suco; 
 Marcelo não pediu cerveja; e, 
 Diogo não torce para o Corinthians e pediu refrigerante. 
Com base nessas informações, qual alternativa apresenta uma proposição lógica verdadeira? 
A) Se José pediu cerveja, então Diogo torce para o Internacional. 
B) Se Diogo torce para o Flamengo, então Marcelo não pediu suco. 
C) Se Diogo não torce para o Corinthians, então Marcelo torce para o Flamengo. 
D) Se Marcelo não torce para o Internacional, então Diogo torce para o Flamengo. 
 

14 
Cascão estava conversando com Mônica e fez a seguinte afirmação: “Sou estudioso e tomo banho todos os dias”. 
Sabendo-se que a afirmação apresentada é falsa, pode-se concluir que Cascão: 
A) Algum dia não toma banho e não é estudioso. 
B) Algum dia não toma banho ou não é estudioso. 
C) Não toma banho nenhum dia e não é estudioso. 
D) Não toma banho nenhum dia ou não é estudioso. 
 

15 
Sabendo-se que a proposição: “Se estou feliz e consigo ser aprovado, então no futuro serei bem-sucedido” é falsa, qual 
alternativa apresenta uma proposição verdadeira? 
A) No futuro serei bem-sucedido e estou feliz. 
B) Não estou feliz ou não consigo ser aprovado. 
C) Se não consigo ser aprovado, então não estou feliz. 
D) Se no futuro não serei bem-sucedido, então não consigo ser aprovado. 
 

16 
Em uma eleição para representante de bairro havia dois candidatos: A e B. O candidato A recebeu 32,5% dos votos 
enquanto o candidato B recebeu 44 votos a mais, sendo eleito com 60% dos votos. Sabendo-se que os demais votos 
foram nulos ou em branco, pode-se afirmar que o candidato A obteve quantos votos? 
A) 22 
B) 44  
C) 48 
D) 52 
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17 
Ronaldo, professor de matemática, tem uma coleção de relógios de parede. São relógios de vários tamanhos e modelos, 
alguns são digitais, outros analógicos com dois ou três ponteiros e alguns ainda contam com as duas opções, ou seja, são 
analógicos e contam com o display digital. Certo dia, um amigo perguntou a Ronaldo qual era o tamanho de sua coleção de 
relógios e sua resposta foi a seguinte: “Sou um apaixonado por relógios, principalmente os de ponteiros. Tenho relógios de 
vários modelos e consigo saber as horas e os minutos em todos eles, mas não sei ao certo a quantidade. Sei que no total são 
30 relógios que possuem ponteiros das horas e apenas 10 relógios que possuem o ponteiro dos segundos. Para quem não 
sabe ver a hora em relógio de ponteiro, informo que metade da minha coleção tem display digital, porém, infelizmente, 14 
dos meus relógios não contam com ponteiros”. Com base nessas informações, pode-se afirmar que: 
A) Ronaldo tem mais de 50 relógios no total. 
B) Ronaldo tem 27 relógios que possuem display digital.  
C) Ronaldo tem mais relógios sem ponteiros do que relógios com ponteiros. 
D) Ronaldo tem 8 relógios que possuem ponteiros e display ao mesmo tempo. 
 
18 
Observe a seguinte tabela lógica: 
 

10 0 1 2 3 4 

1 9         

2   18       

3     X     

4       32   

5         34 
 

Qual é o número que substitui corretamente o X da tabela? 
A) 20 
B) 22 
C) 24 
D) 26 
 
19 
Ao final de um dia de trabalho, o proprietário de uma empresa de mudanças informou que um dos seus contratantes 
havia ficado tão satisfeito com a rapidez e o cuidado que seus quatro funcionários: Antônio, Brito, Cléber e Diones 
tiveram ao descarregar o caminhão que resolveu dar R$ 250,00 para que fossem divididos entre eles da forma que 
julgassem mais justa possível. Assim, ficou decidido que a divisão do dinheiro fosse de acordo com o rendimento no 
trabalho feito por cada um, sendo que: 
 Antônio mereceu metade do dinheiro, pois havia carregado metade das caixas; 
 Brito ficou com R$ 80,00, pois havia carregado 32% das caixas; e, 
 Cléber recebeu R$ 35,00, uma vez que carregou 5 caixas a mais que Diones. 
Com base nessas informações, pode-se afirmar que: 
A) Brito carregou 9 caixas a mais que Cléber. 
B) Antônio carregou 7 caixas a mais que Brito. 
C) Diones carregou 10 caixas a menos que Brito. 
D) Cléber carregou 12 caixas a menos que Antônio. 
 
20 
No mundo moderno, muitas pessoas utilizam as redes sociais para gerar conteúdo para entretenimento, como os vídeos curtos 
que são febre em várias redes sociais. Para quem gera o conteúdo, é importante sempre estar publicando algo novo, pois quem 
assiste costuma “maratonar” esses vídeos com facilidade. Considere que Joãozinho começou a assistir aos vídeos de um in-
fluenciador digital que posta rigorosamente 4 vídeos por dia e já tem em sua página um total de 300 vídeos curtos. Após apenas 
10 dias acompanhando esse canal, Joãozinho se assustou ao descobrir que já havia assistido a 40% de todos os vídeos postados 
pelo influenciador. Pensando que poderia estar gastando muito tempo assistindo a esses vídeos, ele se limitou a assistir apenas 
um vídeo por dia. Sendo assim, se o influenciador continuar postando 4 vídeos diariamente e Joãozinho passar a assistir apenas 
um vídeo por dia, quantos dias serão necessários para que a taxa de vídeos assistidos por ele passe a ser de 30%? 
A) 60 
B) 90 
C) 170 
D) 230 
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INFORMÁTICA 
 

21 
Considere um usuário que estava trabalhando com o Microsoft Excel 2016, Configuração Local, Idioma Português-Brasil e, 
ao inserir dados em uma determinada planilha, adicionou um intervalo não adjacente a uma seleção de células por meio 
das teclas de seta. Diante do exposto, é correto afirmar que, para realizar tal ação, esse usuário acionou, inadvertidamente, 
a tecla SHIFT juntamente com a tecla: 
A) F3 
B) F5 
C) F7 
D) F8 
 

22 
No Microsoft Word 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, realizar tarefas comuns com o auxílio dos atalhos de 
teclado agiliza o serviço a ser realizado. Para reduzir o tamanho da fonte utilizada em 1 ponto, é possível utilizar um atalho 
de teclado; assinale-o. 
A) CTRL + [   
B) CTRL + ] 
C) CTRL + { 
D) CTRL + }                                                                                              
 

23 
No Microsoft PowerPoint 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, para compartilhar uma apresentação por 
e-mail com qualquer pessoa, basta exibir a guia “Compartilhar” do modo de exibição: 
A) Normal. 
B) Bakstage. 
C) Exibição de Leitura. 
D) Exibição de Estrutura de Tópicos. 
 

24  
No Microsoft Word 2010, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, há uma tecla que serve para fazer letras maiúsculas e 
acessar a segunda função de uma tecla, funcionando somente ao ser pressionada simultaneamente com outra tecla; assinale-a. 
A) Shift 
B) Caps Lock 
C) Backspace 
D) PrtScr (Print Screen)  
 

25 
Vírus de computador “é um código (programa) que tem a capacidade de se replicar pela modificação de outros arquivos 
e/ou programas, inserindo códigos com possibilidade de posterior replicação”. Normalmente, os vírus de computador 
seguem algumas fases de execução. São consideradas fases de execução dos vírus, EXCETO: 
A) Ação. 
B) Infecção. 
C) Ativação. 
D) Dormente. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26 
São diversas as diretrizes básicas da política territorial e o município de Macaíba as define no Art. 6º do seu Plano 
Diretor Participativo. NÃO constitui uma diretriz básica da política territorial do município:  
A) Definir critérios de controle do impacto urbanístico dos empreendimentos públicos e privados. 
B) Promover a distribuição dos serviços públicos de forma socialmente justa e espacialmente equilibrada.    
C) Compatibilizar o uso e a ocupação do solo com a proteção ao meio ambiente, reduzindo a especulação imobiliária e 

orientando a distribuição de infraestrutura básica e equipamentos urbanos.  
D) Ao município é vedado a prática de convênios, contratos, consórcios e parcerias, tanto com entidades governamentais 

quanto com a iniciativa privada para o atendimento das diretrizes da política territorial.                                                                                                 
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27 
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) são documentos imprescindíveis para 
o licenciamento ambiental. Apesar dos avanços das questões ambientais, são inúmeras as questões verificadas na 
aplicação do EIA e do RIMA. Analise as afirmativas a seguir que tratam dessas questões. 
I. Reducionismo na aplicação do EIA com avaliações localizadas e pontuais ou inexistência de planejamento. 
II. Necessidade de treinamento de pessoal e formação de equipes multidisciplinares. 
III. Abundância de dados a partir da análise ambiental qualitativa e quantitativa. 
IV. Obras e empreendimentos ainda são iniciados sem execução e aprovação do EIA/RIMA. 
V. Autoridades locais e prefeitos resistem à regulamentação e às restrições do desenvolvimento urbano.  
São problemas encontrados na aplicação do EIA e do RIMA no Brasil o que se afirma em 
A) I, II, III, IV e V.                                                                                                
B) III e V, apenas.  
C) II, III e IV, apenas.  
D) I, II, IV e V, apenas.  
 

28 
A avaliação ambiental é uma atividade analítica que se pode realizar acerca de um objeto qualquer de conhecimento. Para 
avaliar este objeto ambientalmente, no sentido lato sensu, significa compreendê-lo e mensurá-lo, segundo as relações 
mantidas entre seus elementos e aspectos físicos, bióticos, econômicos, sociais, culturais, desde que esse objeto seja 
constituído. Sobre a importância da avaliação ambiental, analise as afirmativas a seguir. 
I. O enfoque a ser adotado na avaliação ambiental deve ser reducionista e mecanicista. 
II. Instrumentos da abordagem cartesiana devem e precisam fazer parte da avaliação ambiental. 
III. A avaliação ambiental de uma região permite que se identifiquem suas potencialidades de uso, de ocupação, suas 

vulnerabilidades e seu futuro desempenho estimado. 
IV. A avaliação ambiental, para ser devidamente realizada, requer a utilização de equipe multi e interdisciplinar.  
Expressa a importância da avaliação ambiental o que se afirma em 
A) I, II, III e IV.                                                                                                
B) I e III, apenas.    
C) II e III, apenas.  
D) II, III e IV, apenas.   
 

29 
Ratzel pode ser considerado o fundador da geografia política. Suas contribuições foram inúmeras para o desenvolvimento 
da geografia, em específico no campo da geografia política. NÃO expressa uma contribuição de Ratzel para a Geografia 
Política: 
A) Tomou parte da Guerra-Prussiana de 1870. 
B) Fundou a biblioteca dos manuais geográficos de Munique.    
C) A tríade solo, povo e Estado foi irrelevante em seus estudos.  
D) Professor na Cátedra de Geografia na Universidade de Munique.  
 

30 
O Plano Diretor Participativo de Macaíba é o instrumento básico da política de desenvolvimento territorial sustentável 
do município e integra o processo de planejamento municipal. Considerando o Plano Diretor Participativo da cidade de 
Macaíba, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Foi criado em virtude de ser um documento obrigatório aos municípios com mais de 20.000 habitantes. 
(     ) Deve ser observado exclusivamente pelos agentes públicos que atuam na construção, planejamento e gestão do 

território.  
(     ) São princípios fundamentais que orientam a política de desenvolvimento territorial no município de Macaíba: função 

socioambiental da cidade; função socioambiental da propriedade; sustentabilidade; gestão democrática e participativa. 
(     ) O orçamento participativo é um processo pelo qual o poder público decide, de forma direta, a aplicação dos recursos 

em obras e serviços que serão executados pela administração municipal.  
A sequência está correta em 
A) V, V, V, V.                                                                                               
B) V, F, V, F.   
C) V, V, V, F.  
D) F, V, V, V.   
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31 
O planejamento regional no Brasil deve ser visto como planos de desenvolvimento em distintas escalas, visando reduzir 
as desigualdades regionais. Sobre o planejamento regional no Brasil, analise as afirmativas a seguir.  
I. Na década de 1950, ocorreu a intervenção planejada do Estado, a partir da criação do Plano de Metas de Juscelino 

Kubistchek (1955-1960). 
II. Foram criadas várias superintendências de desenvolvimento: 1959 – SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste; 1966 – SUDAM – Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia; 1967 – Superintendência de 
Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (SUDECO); e, Superintendência de Desenvolvimento da Região Sul (SUDESUL).  

III. Na década de 1970, tem-se a constituição de um sistema nacional de planejamento através da criação de instituições, 
planos e programas: o I plano nacional de desenvolvimento e o II plano nacional de desenvolvimento. 

IV. Os resultados das experiências durante o período militar e a crise fiscal e financeira do Estado geraram importante 
reflexão crítica sobre as abordagens e práticas do planejamento urbano e regional na década de 1980. Houve grande 
mobilização em torno da participação social nos processos de planejamento.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV.                                                                                                 
B) I e III, apenas.   
C) II e IV, apenas.   
D) I, II e III, apenas.  
 

32 
Considerando o atual período de globalização, que impõe inúmeros desafios ao planejamento regional, marque V para 
os verdadeiros e F para os falsos. 
(     ) Com a globalização, tem-se o surgimento de novas territorialidades, novas tecnologias de informação e comunicação e 

novas formas de acumulação do capital. 
(     ) No Brasil e na América Latina, observam-se transformações no papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico 

com grande intervenção nas questões urbanas e regionais, com implicações em suas capacidades financeiras, políticas 
e administrativas. 

(     ) Todas as transformações desencadeadas pela globalização exigem atualizações permanentes nas abordagens 
teórico-metodológicas para análise da diversidade temática e da complexidade das conexões interescalares. 

(     ) Para atender à complexidade do planejamento regional do século XXI, o trabalho transescalar se torna secundário.      
A sequência está correta em 
A) V, V, V, F.                                                                                                 
B) V, F, V, F.  
C) V, F, V, V.  
D) F, F, V, F.  
 

33 
Os valores da erodibilidade dos solos estimados para área x através da expressão de Bouyoucos (1935), bem como as 
frações granulométricas constituintes estão descritas a seguir; observe.  
 

Tipos de solos Areia Grossa % Areia Fina % Silte % Argila % 
K 

t.ha.h/MJ.mm.ha 
Latossolo vermelho distrófico ou 
distrófico epiálico  

0,6 04,8 0,50 79,0 0,002 

Latossolo vermelho distrófico ou 
aluminoférrico 

13,8 06,5 04,9 74,5 0,003 

Cambissolo háplico  07,0 60,0 20,0 13,0 0,051 
Argissolo vermelho-amarelo eutrófico  50,0 29,8 03,0 16,2 0,054 
Latossolo vermelho eutrófico 30,0 42,4 02,4 25,0 0,020 
Nitossolo vermelho  04,6 25,7 15,9 53,8 0,008 
Neossolo litólico  – – – – 0,036 

 (Banco de Dados do Laboratório de Geologia e Erosão – LAGES-IG – 2014.) 
 

De acordo com as informações da tabela, assim como os tipos de solos, é INCORRETO afirmar que:    
A) A classe dos latossolos vermelhos apresenta grande erodibilidade.  
B) A maior erodibilidade é encontrada no argissolo vermelho-amarelo.   
C) É irrelevante tais dados, pois não expressam a erodibilidade dos solos.   
D) A erodibilidade possui variabilidade, conforme a natureza do solo e seu posicionamento na paisagem.                                                                                                  
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34 
Observe as projeções a seguir. 
 

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 

 

  

 

Assinale a classificação correta das projeções anteriores. 
A) 1. Polar ou Azimutal 2. Cônica e Plana 3. Cilíndrica 
B) 1. Cilíndrica 2. Cônica e Plana 3. Polar ou Azimutal 
C) 1. Cilíndrica 2. Polar ou Azimutal 3. Cônica e Plana 
D) 1. Polar ou Azimutal 2. Cilíndrica 3. Cônica e Plana 
 
35 
Sensoriamento remoto é um termo utilizado na área das ciências aplicadas que se refere à obtenção de imagens a distância 
sobre a superfície terrestre. Estas imagens são adquiridas através de aparelhos denominados sensores remotos. Em relação 
ao sensoriamento remoto no Brasil, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) O Brasil recebe as imagens dos satélites de sensoriamento remoto para todo o território brasileiro e boa parte da 

América do Sul através de uma antena de recepção localizada no centro geométrico da América do Sul em Cuiabá-
MT. 

(     ) O Brasil recebe as imagens dos satélites Landsat-5 e -7, CBERS-1, SPOT e NOAA-AVHRR. Desde fevereiro de 2001, o 
Brasil está gravando também as imagens do satélite canadense RADARSAT.  

(     ) Imagens do satélite IKONOS-II podem ser adquiridas do Brasil através do gravador de bordo e posterior transmissão dos 
dados para uma estação de recepção nos EUA. 

(     ) O RADARSAT gera imagens na faixa das micro-ondas, na qual a radiação proveniente da superfície terrestre é detec-
tada por meio de antenas, e não através de um sistema de lentes e detetores como é o caso dos demais satélites de 
sensoriamento remoto ótico.  

A sequência está correta em  
A) V, V, V, V.                                                                                                  
B) V, F, V, F.    
C) F, V, V, V.  
D) V, V, F, V.     
 

36 
A imagem expressa as bacias hidrográficas do Rio Grande do Norte; observe.  
 

 
 

O nome das bacias de maior extensão territorial (1 e 2) são, respectivamente: 
A) Bacia do Rio Piranhas/Açu e Bacia do Rio Jacu.   
B) Bacia do Rio Apodi/Mossoró e Bacia do Rio Potengui.   
C) Bacia do Rio Apodi/Mossoró e Bacia do Rio Piranhas/Açu.                                                                                                
D) Bacia do Rio Piranhas/Açu e Bacia do Rio Apodi/Mossoró.    

1 
2 
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37 
Quando abordamos a questão demográfica no Brasil é necessário salientar que as maiores preocupações e desafios 
existentes não se referem única e exclusivamente ao quantitativo populacional. Sobre os reais desafios da questão 
demográfica no Brasil, analise as alternativas a seguir.  
I. Questões alimentares: fome e obesidade. 
II. Migrações em massa. 
III. Racismo, machismo, homofobia e preconceitos de toda forma. 
IV. Crescimento da população jovem.  
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV.                                                                                                   
B) I e IV, apenas.     
C) II e IV, apenas.   
D) I, II e III, apenas.      
 
38 
Considerando que as políticas demográficas são uma tentativa dos países em controlar as taxas de natalidade de uma 
população, analise as inferências a seguir. 
I. “Políticas natalistas são aquelas que apoiam a natalidade, evitando o envelhecimento da população.” 
II. “As principais características das políticas natalistas são: divulgação de métodos contraceptivos gratuitamente; legalização 

do aborto; casamentos mais tardios; aplicação de impostos elevados para as famílias mais numerosas.”    
Assinale a alternativa correta.  
A) As duas inferências são incorretas.     
B) As duas inferências estão corretas.                                                                                                 
C) A primeira inferência é incorreta, e a segunda correta.   
D) A primeira inferência é correta e a segunda é incorreta, pois trata de uma política antinatalista.     
 
39 
Uma família embarca em uma viagem às 12 horas, do dia 1º de setembro de 2020, de um ponto x localizado a 45° Oeste 
com destino ao ponto Y localizado a 30° Leste. O tempo de voo é 10 horas. Qual o dia e horário de chegada da família 
no ponto Y?  
A) 17 horas do dia 1º de setembro.                                                                                                  
B) 22 horas do dia 1º de setembro.    
C) 5 horas da manhã do dia 02 de setembro. 
D) 3 horas da manhã do dia 02 de setembro.      
 

40 
Relacione adequadamente as projeções às suas respectivas características. 
 

1. Projeção de Mollweid. 2. Projeção de Goode. 3. Projeção de Holzel. 4. Projeção Cordiforme Wener. 

 

  

 

 

(     ) Mantém a proporção real entre terras e águas; apresenta formato de coração; as distorções das formas são menores 
ao longo do meridiano de Greenwich. 

(     ) Paralelos são linhas retas e meridianos linhas curvas. Sua área é proporcional à da esfera terrestre, tendo a forma 
elíptica. As zonas centrais apresentam grande exatidão; mas, as extremidades, grandes distorções. 

(     ) Projeção descontínua; tenta eliminar várias áreas oceânicas; coloca os meridianos centrais da projeção, correspondendo 
aos meridianos quase centrais do continente. 

(     ) Projeção equivalente ao seu contorno elipsoide; faz referência à forma aproximada da Terra com achatamento nos 
polos. 

A sequência está correta em 
A) 4, 1, 2, 3.  
B) 4, 1, 3, 2.  
C) 1, 2, 3, 4.  
D) 3, 4, 2, 1.  
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41 
Os recursos naturais e o meio ambiente da Terra estão em mudança contínua em resposta à evolução natural e às 
atividades humanas. Para compreender o complexo inter-relacionamento dos fenômenos que causam tais mudanças, 
é necessário fazer observações com uma grande gama de escalas temporais e espaciais. A observação da Terra por 
meio de satélites é a maneira mais efetiva e econômica de coletar os dados necessários para monitorar e modelar estes 
fenômenos, especialmente em países de grande extensão territorial, como o Brasil. Os dados de sensoriamento remoto 
têm se mostrado extremamente úteis para estudos e levantamentos de recursos naturais, principalmente por, EXCETO:  
A) Sua visão sinótica permite ver grandes extensões de área em uma mesma imagem.                                                                                                  
B) Sua resolução atemporal não permite a coleta de informações em diferentes épocas do ano e em anos distintos.     
C) Sua resolução espectral permite a obtenção de informações sobre um alvo na natureza em distintas regiões do espectro, 

acrescentando, assim, uma infinidade de informações sobre o estado dele.  
D) Sua resolução espacial, que possibilita a obtenção de informações em diferentes escalas, desde as regionais até locais, 

sendo este um grande recurso para estudos, abrangendo desde escalas continentais, regiões até um quarteirão.    
 

42 
Observe a tabela que evidencia acidentes de trabalho por setor de atividade econômica no ano de 2005. 
 

 
(Previdência Social – Análise estatística 2005.) 

 

Considerando as informações anteriores, qual é a média do número de mortes por setores da economia? 
A) 170,6                                                                                                 
B) 170,7 
C) 170,8   
D) 170,9   
 

43 
Observe os seguintes dados: precipitações no aeroporto de Boston. 
 

Ano                    Sáb                  Dom                Seg                 Ter               Qua                   Qui                Sex 

      1971                  0,83                 3,14                4,20                 1,28             1,16                  4,25               2,08  
                    1972                  4,66                 4,15                3,40                 1,74             3,91                  5,15               5,06 
                    1973                  3,69                 3,72                4,29                 2,06             3,04                  2,30               4,26 
                    1974                  3,18                 3,28                1,82                 3,75             2,07                  3,54               2,27 
 

Considerando as informações anteriores, o dia da semana que mais choveu no aeroporto de Boston entre os anos de 
1971 a 1974 foi: 
A) Domingo. 
B) Segunda-feira.  
C) Quinta-feira.    
D) Sexta-feira. 
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44 
Foram entregues a um grupo de alunos de uma escola X quatro mapas temáticos, em projeção cilíndrica, para servirem 
como material de apoio didático a um estudo. Dos quatro mapas temáticos do estudo, o grupo deverá optar pelo de 
maior escala. O mapa que expressa a maior escala e que deverá ser utilizado pelo grupo é:   
A) 1:500    
B) 1: 1.000     
C) 1:200.000  
D) 1:1.000.000                                                                                                  
 

45 
Deseja-se saber qual a distância entre a Praça A e a Praça B que, na carta, representa 50 milímetros. A carta x está na 
escala 1:100.000. A distância entre a Praça A e a Praça B é:  
A) 5,00 km      
B) 5,10 km  
C) 5,20 km                                                                                            
D) 5,30 km  
 

46 
Em todos os sistemas de sensores remotos estão presentes quatro componentes básicos; relacione-os adequadamente 
às suas respectivas características. 
1. Coletores. 
2. Detectores.  
3. Processadores de sinal. 
4. Produtos de saída.  
(     ) Diodos fotocondutores, filmes, cavidades ressoantes. 
(     ) Lentes, espelhos, antenas. 
(     ) Fotografias, gravações magnéticas, registros espectrógrafos. 
(     ) Resistores de carga, amplificadores.  
A sequência está correta em 
A)  2, 1, 4, 3.                                                                                         
B)  3, 1, 4, 2.   
C)  1, 2, 3, 4.     
D) 3, 4, 1, 2.  
   

47 
Quando se fala em representação cartográfica, há uma grande variedade de símbolos – figurativo, geométrico, pontual, 
linear, alfabético, numérico, em projeção horizontal e em projeção vertical, bem como uma extensa gama de cores, 
com todas as suas combinações, além dos diversos matizes do preto, quando se trata de mapas monocromos. Conside-
rando a representação em cores da hidrografia 1; solo 2; e, vegetação 3, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
(     ) Mapa preto e branco; mapa com linhas paralelas onduladas e, nos coloridos, o azul. 
(     ) A cor verde é universalmente usada para a sua representação. 
(     ) A cor de representação, em geral, é o castanho.  
A sequência está correta em  
A) 1, 2, 3.                                                                                            
B) 1, 3, 2.   
C) 3, 2, 1.      
D) 2, 1, 3.  
 

48 
“Carta que representa uma área de extensão suficientemente restrita, para que a sua curvatura não precise ser levada 
em consideração e, que, em consequência, aumenta o número de detalhes.” A descrição se refere ao seguinte docu-
mento cartográfico:  
A) Mapa.     
B) Croqui.  
C) Planta.                                                                                            
D) Carta topográfica. 
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49 
São considerados impactos ambientais em áreas suscetíveis aos riscos naturais:  
I. Impermeabilização do solo. 
II. Ocupação de encostas com loteamentos e edificações. 
III. Redução das áreas de mangue nas planícies de marés. 
IV. Invasão de áreas de dunas. 
V. Canalização e retificação dos canais fluviais. 
VI. Invasão de áreas periféricas para a construção de favelas. 
VII. Desigualdades sociais. 
VIII. Proliferação de depósitos de lixo. 
Estão relacionados diretamente aos aspectos físicos do sítio urbano, cuja superação do impacto requer soluções técnicas e 
administrativas de planejamento: 
A) I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII.                                                                                                
B) I, II, III, IV, V e VI, apenas. 
C) I, II, III, IV, V, VI e VIII, apenas.    
D) II, III, IV, V, VI, VII e VIII, apenas. 
   

50 
São diversas as implicações ambientais lesivas ao meio ambiente inerentes à exploração mineral. NÃO se trata de uma 
atividade lesiva inerente à exploração mineral: 
A) Desmatamento.       
B) Escavações do solo.                                                                                               
C) Estabilização de encostas.   
D) Depósito de rejeito da lavra.  
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INSTRUÇÕES 

 
É facultativo o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso candidatos. 

 
1. Somente é permitido usar caneta esferográfica de tinta azul ou preta de corpo transparente.  
2. Terá suas provas anuladas e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a 

realização da prova: retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; for surpreendido 
dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou 
impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers e/ou se comunicar com outro 
candidato; não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão digital; for surpreendido portando ou fazendo uso de 
aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja 
desligado; bem como se recursar a observar/cumprir quaisquer dos procedimentos de segurança em saúde que vierem a 
ser estabelecidos em razão da pandemia de Covid-19. 

3. A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas 
(Gabarito). Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão 
do afastamento de candidatos da sala de aplicação da prova. 

4. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, a Consulplan poderá, a seu critério, coletar 
impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais. 

5. O caderno de questões consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Ao receber o material de realização 
das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de questões contém o número de itens 
correspondente ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas 
(Gabarito) que lhe foi fornecida estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto 
ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D) e sendo 
apenas uma única resposta correta. 

7. Verifique se o TIPO/COR deste caderno de questões coincide com o registrado no rodapé de cada página do 
caderno de questões, assim como com o TIPO/COR registrado na Folha de Respostas (Gabarito). Caso contrário, 
notifique imediatamente o Fiscal de Aplicação para que sejam tomadas as devidas providências. 

8. No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou critérios de avaliação, sendo dever 
do candidato estar ciente das normas contidas no Edital. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de Gabarito) em qualquer meio. 
10. O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas (Gabarito) e deixar definitivamente o local de realização da 

prova objetiva somente após decorridas, no mínimo, 2 (duas) horas do seu início; porém, não poderá levar o 
caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. O candidato só poderá levar o caderno de 
questões após transcorridas, no mínimo, 3h30min (três horas e trinta minutos) do início da aplicação das provas, ou 
seja, nos 30 (trinta) minutos finais da prova. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Aplicação 
a sua Folha de Respostas (Gabarito), devidamente preenchida e assinada. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e, ainda pelo Coordenador da Unidade de 
provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 
- O gabarito preliminar e o caderno de questões serão divulgados 1 (um) dia após a aplicação da prova objetiva, no 
endereço eletrônico www.consulplan.net. 
- Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Consulplan, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação 
das decisões objetos dos recursos, contra as questões da prova objetiva, bem como do gabarito preliminar. 
- É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos nos 
endereços eletrônicos www.consulplan.net e www.macaiba.rn.gov.br, sob pena de perda do prazo recursal. Os recursos 
deverão ser protocolados em requerimento próprio, através de link disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net. 




