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início, .
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de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.
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seus pertences.
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Texto 1:

Nuvens de fumaça das queimadas bloqueiam
20% da luz solar, diminuem as chuvas e esfriam a
Amazônia.

Quase todo mundo já viu esta cena, ao vivo ou
na televisão: nuvens de fumaça tingem de cinza o céu
da Amazônia no auge da estação das queimadas,
entre agosto e outubro, a época mais seca do ano na
região.

Nesse período, por falta de visibilidade,
microscópicas partículas decorrentes da combustão
da vegetação, chamadas de aerossóis, turvam de
forma tão marcante o firmamento que aeroportos de
capitais como Rio Branco e Porto Velho fecham
constantemente para pousos e decolagens.

Num dia especialmente opaco, um falso, lento
– e lindo – pôr do sol pode começar ao meio-dia e se
arrastar por horas.

Tudo por causa da sombra de aerossóis que
paira sobre partes significativas da Amazônia quando
o homem usa uma das formas mais primitivas e
poluidoras de limpar e preparar a terra para o cultivo,
o fogo. A escuridão fora de hora, como se sobre a
floresta houvesse um guarda-sol gigante fabricado
pelo homem, pode ser o efeito mais visível de uma
atmosfera saturada de finíssimas partículas
suspensas, mas nem de longe é o único.

Só agora a ciência começa a ter elementos
para ver que as queimadas, principal fonte de
aerossóis durante a estiagem na região Norte,
perturbam o clima e a vegetação de formas ainda
mais sutis e perversas. Ao desencadear uma cascata
de eventos físico-químicos poucos quilômetros acima
da floresta, a espantosa concentração de aerossóis
naAmazônia no auge da estação do fogo – com picos
de 30 mil partículas por centímetro cúbico de ar, uma
taxa cerca de 100 vezes maior do que a verificada na
poluída cidade de São Paulo em pleno inverno –
altera o ambiente imediatamente abaixo da nuvem de
fumaça: reduz em média um quinto da luz solar que
incide sobre o solo, tem potencial para esfriar a
superfície em até 2º Celsius e diminuir de 15% a 30%
as chuvas na região.[...]

O ser humano é o maior responsável pelos
incêndios florestais, devendo ser implantado um
programa permanente de educação ambiental,
visando a sua conscientização sobre os prejuízos
decorrentes das queimadas e a vantagem de se
utilizar outras técnicas agrícolas mais modernas.

A conscientização das pessoas é um
importante passo à prevenção e pode ser feita nas
escolas, através da imprensa, e por instituições

Queimadas

sociais.[...]
O Corpo de Bombeiros e as Brigadas

Voluntárias de Combate a Incêndios Florestais
devem sempre ser avisados o mais depressa
possível em casos de incêndio.

(in:<http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-
queimadas/queimadas.php> fragmentado e adaptado. Acesso
em 18/06/2012)

Questão 01

Está correta a afirmação sobre o texto na alternativa:

D) Cabe ao Corpo de Bombeiros o papel de alertar a
população sobre o risco das queimadas nas
florestas.

E) Os incêndios florestais na Amazônia são
inevitáveis, por causa das condições climáticas
da região.

A) Embora se reconheça que as queimadas
prejudicam o meio ambiente, esta ainda é a
melhor técnica usada na agricultura.

B) A educação ambiental proporciona uma
conscientização das pessoas sobre os prejuízos
que as queimadas causam no meio ambiente.

C) Estudos científicos mostram que as queimadas na
Amazônia não provocam danos à atmosfera do
planeta.

Questão 02

O emprego do sinal de pontuação dois pontos (:), no
segundo parágrafo, está corretamente justificado na
opção:

D) anuncia a fala de um ambientalista renomado
sobre as queimadas.

E) introduz uma ilustração sobre a “cena” citada no
período anterior.

A) apresenta uma enumeração das causas dos
incêndios florestais.

B) delimita, no parágrafo, duas ideias distintas sobre
as queimadas.

C) aponta que será apresentada uma retificação
sobre o período anterior.
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Está correta a alternativa em que se reescreveu, na
voz passiva analítica, a oração “Nuvens de fumaça
das queimadas bloqueiam 20% da luz solar [...]”
(parágrafo 1):

D) Nuvens de fumaça das queimadas são
bloqueadas por 20% da luz solar.

E) As queimadas bloqueiam a luz solar em 20% com
as nuvens de fumaça.

A) 20% da luz solar é bloqueada pelas nuvens de
fumaça das queimadas.

B) Nuvens de fumaça têm bloqueado 20% da luz
solar com as queimadas.

C) Bloqueiam 20% da luz solar com as nuvens de
fumaça das queimadas.

Questão 04

Questão 03

Na construção de um texto, os pronomes têm papel
fundamental, pois estabelecem a coesão textual, isto
é, a ligação entre os períodos e os parágrafos que
estruturam o texto. A alternativa em que se justifica,
corretamente, o emprego do pronome TUDO, no
quinto parágrafo, como elemento de coesão entre as
partes do texto é:

D) retoma o que foi dito no parágrafo anterior,
resumindo as informações.

E) enumera vários itens em sequência cujo sentido
corresponde ao pronome.

A) generaliza uma discussão científica que
acontecerá no parágrafo seguinte.

B) apresenta as consequências da prática das
queimadas na agricultura da região.

C) reforça, por ser um pronome indefinido, o
problema insolúvel das queimadas.

No oitavo parágrafo, observe o emprego do acento
grave para marcar a crase em “Aconscientização das
pessoas é um importante passo À prevenção [...]”. O
emprego do acento grave para marcar a crase
também está correto, conforme as regras de
concordância, na opção:

D) As queimadas são prejudiciais À atmosfera
terrestre e ao meio ambiente.

E) É preciso melhorar a educação ambiental À povos
da região amazônica.

A) A preservação das florestas será benéfica À todos
os seres vivos do planeta.

B) Muito útil será À seres humanos e à biosfera
terrestre a educação ambiental.

C) Os povos indígenas da região também devem
estar aptos À combater queimadas.

Questão 05

As palavras CONSCIENTIZAÇÃO e PREVENÇÃO,
no oitavo parágrafo, são registradas com Ç, tais quais
ambas as palavras destacadas na frase da opção:

D) As várias PARALISA__ÕES de servidores que
fiscalizam as florestas prejudicam a REDU__ÃO
das queimadas no Brasil.

E) As DISCU___ÕES sobre as queimadas na região
da Amazônia passaram a ter um caráter
INTERNA__IONAL.

A) Com a REPRE__ÃO às queimadas, dá a
IMPRE__ÃO de que já não é preciso mais nos
preocuparmos com o problema.

B) Grandes EXTEN__ÕES de terra destinadas à
pecuária causam TEN__ÃO entre fazendeiros e
ambientalistas no país.

C) O PROGRE__O e a CIVILIZA__ÃO trouxeram
novas tecnologias que substituíram a prática das
queimadas na agricultura.

Questão 07

No trecho “Tudo por causa da sombra de aerossóis
que paira sobre partes significativas da Amazônia
quando o homem usa uma das formas mais primitivas
e poluidoras de limpar e preparar a terra para o
cultivo, o fogo.”, o substantivo FOGO desempenha a
seguinte função sintática:

D) objeto direto.
E) adjunto adverbial.

A) vocativo.
B) adjunto adnominal.
C) aposto.

Questão 08

A palavra QUE, no terceiro parágrafo, “[...] que
aeroportos de capitais como Rio Branco e Porto Velho
fecham constantemente para pousos e decolagens.”,
introduz uma oração que exprime um valor de sentido
em relação à oração anterior. Assinale a opção em
que está corretamente explicitado esse valor de
sentido.

D) causa.
E) tempo.

A) consequência.
B) oposição.
C) explicação.

Questão 06
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No terceiro parágrafo, a expressão “por falta de
visibilidade” exprime uma circunstância de:

D) causa.
E) finalidade.

A) concessão.
B) conformidade.
C) modo.

Questão 10

Questão 11

O último parágrafo do texto apresenta a forma verbal
– “devem [...] ser avisados” – na terceira pessoa do
plural, porque:

D) se trata de uma forma impessoal e não há sujeito
na oração.

E) o sujeito é indeterminado pelo verbo na terceira
pessoa do plural.

A) concorda com o sujeito composto de dois núcleos.
B) está concordando com a expressão “casos de

incêndio”.
C) se refere ao núcleo do sujeito simples no plural –

‘casos’.

Sobre o processo sintático do período “Só agora a
ciência começa a ter elementos para ver que as
queimadas, principal fonte de aerossóis durante a
estiagem na região Norte, perturbam o clima e a
vegetação de formas ainda mais sutis e perversas.”
(parágrafo 6), está correta a opção:

D) Classifica-se como um período composto por
coordenação.

E) Apresenta três orações que estão coordenadas
entre si.

A) É um período simples com a presença de uma
locução verbal.

B) Trata-se de um período composto por
subordinação.

C) Alternam-se os dois processos sintáticos nas
cinco orações.

Questão 09 Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Texto 2:

Desejava que pudesses ver a tristeza de um
homem de negócios quando o trabalho da sua vida
desaparece em chamas ou uma família que regressa
a casa e apenas encontra a sua casa e os seus
pertences danificados ou destruídos.

[...]
Desejava que pudesses compreender o

horror de uma esposa quando às 3 da manhã verifica
que o marido não tem pulso... Inicio o S.B.V. (suporte
básico de vida) no mesmo, esperando uma hipótese
muito remota de trazê-lo de volta... [...]

Desejava que pudesses saber o cheiro único
de uma queimadura, o gosto da saliva com sabor de
fuligem... Sentir o intenso calor que passa através do
equipamento, o som dos estalos das chamas, a
sensação de não conseguir ver absolutamente nada
através do fumo denso... [...]

Desejava que pudesses perceber a
instabilidade mental, emocional e física de refeições
perdidas, sonos perdidos e a falta de atividades
sociais, associadas a todas as tragédias que os meus
olhos já viram.

[...]
Desejava que pudesses saber a irmandade

que existe e a satisfação de ajudar a salvar uma vida,
a preservar as coisas de alguém, a estar “lá” nos
tempos de crise ou a criar ordem quando existe um
caos total.

Sensações que me ficaram muito familiares...
A menos que tenha vivido este tipo de vida,

nunca conseguirás entender verdadeiramente ou
apreciar QUEM EU SOU, O QUE NÓS SOMOS OU O
QUE O NOSSO TRABALHO SIGNIFICA
REALMENTE PARANÓS.

Desejava que pudesses ver...

Desejo de um bombeiro

(in:<http://www.portaldafenix.com/index.php?topic=763.0.>
acesso em 20/06/2012)
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Questão 15

Sobre as palavras destacadas no trecho “Desejava
que pudesses perceber a instabilidade MENTAL,
EMOCIONAL e FÍSICA de refeições PERDIDAS,
sonos PERDIDOS [...]” (parágrafo 4) está correta a
análise gramatical:

D) Classificam-se como expressões adverbiais de
modo.

E) Todas são verbos na forma nominal do particípio.

A) São adjetivos que modificam substantivos
antepostos.

B) Há três substantivos e dois verbos no gerúndio.
C) São advérbios que modificam o verbo “perceber”.

No primeiro parágrafo, se flexionarmos o verbo
DESEJAR no presente do indicativo – DESEJO – no
trecho “Desejava que pudesses ver a tristeza de um
homem de negócios quando o trabalho da sua vida
desaparece em chamas [...]”, o verbo PODER deverá
apresentar a seguinte flexão, de acordo com as
regras da norma culta:

D) poderias.
E) possas.

A) puderes.
B) poderás.
C) puderas.

Questão 16

A opção em que a palavra QUE destacada nos
trechos retirados do texto se classifica como
conjunção integrante é:

D) “Sentir o intenso calor QUE passa através do
equipamento [...]” (parágrafo 3)

E) “[...] ou uma família QUE regressa a casa e
apenas encontra a sua casa [...]” (parágrafo 1)

A) “Sensações QUE me ficaram muito familiares ...”
(parágrafo 6)

B) “[...] quando às 3 da manhã verifica QUE o marido
não tem pulso...” (parágrafo 2)

C) “[...] associadas a todas as tragédias QUE os
meus olhos já viram.” (parágrafo 4)

Questão 17

O emprego do verbo PODER na segunda pessoa do
singular no decorrer do texto – “pudesses” – denota
que:

D) há um processo de interlocução em que o eu
(autor) se dirige a um tu (leitor).

E) o texto apresenta um caráter reflexivo e
confessional entre dois bombeiros.

A) há um diálogo triste entre o eu (autor) e sua
esposa, sobre os perigos da função.

B) o bombeiro precisa saber reconhecer seu valor no
dia a dia diante da sociedade.

C) o eu (autor) faz um desabafo sobre os riscos da
profissão ao seu chefe imediato.

Questão 12

Questão 13

Há, no texto, um parágrafo construído,
predominantemente, a partir de impressões
sensoriais (tato, olfato, paladar etc). Assinale a opção
que registra corretamente esse parágrafo.

D) parágrafo 1.
E) parágrafo 2.

A) parágrafo 3.
B) parágrafo 4.
C) parágrafo 5.

Questão 14

No trecho “[...] esperando uma hipótese muito remota
de trazê-LO de volta... [...]”, o pronome pessoal
oblíquo átono LO está corretamente empregado. A
opção em que o pronome pessoal oblíquo átono
destacado também está empregado de acordo com
as regras da norma culta da língua é:

D) Não queira-ME mal, mas eu precisava fazer
esse desabafo com você!

E) Demo-NOS conta, somente agora, de como a vida
de um bombeiro é dura!

A) Encontraremos-NOS depois dessa chamada para
comemorarmos a vida.

B) Quando sempre chamarem-ME, lembre que
estarei disposto a salvar vidas!

C) Jamais desesperes-TE; chegarei logo, são, salvo
e feliz. Salvei algumas vidas!
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Calcule o valor da expressão [2 + 3 x 4] ÷ 7 + 7.

D) 9
E) 7

A) 4
B) 12
C) 1

Questão 21

Sejam os conjuntos A = {1, 2, 3} e B = {2, 3, 5},
determine o conjuntoA– B.

D) { }
E) {1, 5}

A) {5}
B) {1}
C) {2, 3}

Questão 22

Questão 24

Sabendo que A é uma matriz quadrada de ordem 3 e
que o determinante de A é -2, calcule o valor do
determinante da matriz 3A.

D) - 8
E) - 54

A) 27
B) 18
C) - 2

Questão 23

Determine o valor de (n)/2, sabendo que é o número
de divisores naturais de 3000.

D) 3
E) 4

n

A) 8
B) 16
C) 24

MATEMÁTICA

Questão 25

Determine o valor de que provoca o valor máximo
da função real f(x) = -x² + 7x - 10.

D) 3,5
E) - 2

x

A) 0
B) 10
C) - 1,5

No trecho “Desejava que pudesses saber a
irmandade que existe e a satisfação de ajudar a
salvar uma vida, [...]” a palavra IRMANDADE,
conforme está empregado no texto, exprime o
seguinte sentido:

D) instituição.
E) encantamento.

A) comunidade.
B) proveniência.
C) fraternidade.

Questão 18

No último parágrafo do texto, a oração introduzida
pela conjunção QUE desempenha a seguinte função
sintática:

D) predicativo do sujeito.
E) agente da passiva.

A) adjunto adnominal.
B) objeto direto.
C) objeto indireto.

Questão 20

A palavra OU, nas duas ocorrências no trecho “A
menos que tenha vivido este tipo de vida, nunca
conseguirás entender verdadeiramente ou apreciar
QUEM EU SOU, O QUE NÓS SOMOS OU O QUE O
NOSSO TRABALHO SIGNIFICA REALMENTE
PARA NÓS.” (parágrafo 7), estabelece uma relação
semântica entre as orações do período. Assinale a
opção em que está correto o valor semântico da
palavra OU nesse período.

D) adição.
E) alternância.

A) conclusão.
B) adversidade.
C) explicação.

Questão 19
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Considere o conjunto A = {1, 2, {3}} e assinale a
alternativa que contém um subconjunto deA.

D) {3}
E) {1, 3}

A) {2, 3}
B) {4, {3}}
C) {{3}}

Questão 31

Questão 33

Sabendo que 2,5 Kg de farinha custam R$ 2,75,
calcule quanto custarão 20 Kg da mesma farinha.

D) R$ 22,75
E) R$ 25,75

A) R$ 28,00
B) R$ 22,00
C) R$ 27,50

Determine o número que se obtém ao se escrever o
número 3 no sistema de numeração de base 2.

D) (111)
E) (101)

2

2

A) (10)
B) (01)
C) (11)

2

2

2

Questão 32

Determine o aumento percentual aproximado sofrido
pelo litro da gasolina, sabendo que custava R$ 2,80 e,
que após o aumento, custa R$ 2,97.

D) 3%
E) 10%

A) 6%
B) 4%
C) 5%

Questão 34

Determine a área de um retângulo cuja razão entre os
lados é 2/3 e o perímetro é 100.

D) 300 u.a.
E) 150 u.a.

A) 600 u.a.
B) 450 u.a.
C) 750 u.a.

Questão 35

Questão 26

Determine o MDC (Maior Divisor Comum) e o
MMC (Mínimo Múltiplo Comum), nesta ordem, dos
números 60, 70 e 240.

D) 10 e 210
E) 30 e 210

A) 10 e 1680
B) 15 e 1680
C) 30 e 5040

Questão 27

Determine o produto das raízes da equação
x² - 3x + 36 = 2x - x² - 14.

D) 2,5
E) 10

A) 25
B) 100
C) 50

Questão 28

Determine o produto dos cinco primeiros números
primos, quando dispostos em ordem crescente.

D) 2310
E) 720

A) 30030
B) 2520
C) 15015

Questão 29

Questão 30

A medida do apótema de um hexágono regular cujo
lado mede 200 3 cm corresponde a:

D) 100 cm
E) 168 cm

√

A) 150 3 cm
B) 200 3 cm
C) 300 cm

√

√

Determine o valor de (2/5) + (3/7) - (1/10).

D) 25/35
E) 51/70

A) 11/14
B) 17/20
C) 13/14
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Questão 39

Com base no Censo do IBGE de 2010, o estado do
A c r e p o s s u i p o p u l a ç ã o e s t i m a d a e m
746.386 habitantes (2011), distribuídos em
22 municípios. Entre os municípios a seguir, o que
possui a população menos numerosa é:

D) Assis Brasil.
E) Acrelândia.

A) Sena Madureira.
B) Plácido de Castro.
C) Cruzeiro do Sul.

Questão 40

“Em poucos anos, os povos nativos da região se
viram cercados por brasileiros, peruanos e
bolivianos, sem ter para onde fugir ou como resistir à
enorme pressão que vinha do capitalismo
internacional que dependia da borracha amazônica.
De senhores desta terra os povos nativos da
Amazônia sul-ocidental passaram a ser vistos como
obstáculos à exploração da borracha e do caucho na
região. Foi quando surgiu a prática das correrias.”

Esse processo de ocupação das terras acreanas
ocorrido nas últimas décadas do século XIX
promoveu a prática da “correria”, cujo significado está
corretamente apresentado na alternativa:

D) Ocupação dos melhores lugares para a
silvicultura sem incomodar os nativos.

E) Expedições armadas feitas com o objetivo de
matar as lideranças das aldeias.

(Governo doAcre. Povos doAcre:
. Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour:

Rio Branco,Acre, 2002, pp 13-14).

História Indígena da Amazônia
Ocidental

A) União entre povos indígenas da região,
provocando a fuga dos invasores pela Bolívia.

B) Escravização dos indígenas para levá-los à
Europa para trabalharem nas indústrias.

C) Organização de grupos indígenas que
expulsavam os estrangeiros daAmazônia.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE

O atual Estado do Acre foi incorporado ao território
brasileiro pelo Tratado de Petrópolis assinado entre o
Brasil e a Bolívia. Esse tratado foi assinado na:

D) Primeira década do século XIX.
E) Segunda metade do século XIX.

A) Primeira metade do século XX.
B) Segunda metade do século XX.
C) Primeira década do século XXI.

Questão 36

Localizada no Sul do Estado, caracteriza-se como a
segunda área com maior expressividade da vida
urbana na Amazônia-acreana, refletindo na
tendência da firmação, aí, de um centro comercial em
territórios binacionais. Sob o ponto de vista natural,
caracteriza-se por floresta densa, onde sobressai
uma flora diversificada muita valiosa em espécies.
Isto fez com que essa área fosse densamente
povoada por seringueiros, desde a ocupação inicial
do Acre pela frente pioneira extrativista no final do
século XIX e, atualmente, com o avanço da frente
pioneira agropecuária recente, se tornasse uma área
de intensos conflitos e de luta pela terra.

O texto se refere à microrregião de:

D) Brasileia.
E) Cruzeiro do Sul.

(Adaptado de
SILVA, Silvio Simione da.

:
regionalizações das terras acreanas e as possibilidades de novos
rearranjos no princípio do século XXI. São Paulo: Núcleo de
Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária – NERA-
FCT/UNESP).

DAS MICRORREGIÕES
GEOGRÁFICAS ÀS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTOS

A) Rio Branco.
B) Sena Madureira.
C) Tarauacá.

Questão 37

Questão 38

O estado do Acre possui uma diversidade de
plantações, sejam lavouras permanentes, sejam
lavouras temporárias. No ano de 2010, ano de
divulgação dos últimos dados referentes à agricultura
nacional pelo IBGE, a lavoura temporária com maior
área de plantio no estado doAcre foi:

D) amendoim.
E) cana-de-açúcar.

A) fumo.
B) mandioca.
C) soja.
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Questão 44

N o s ú l t i m o s a n o s v ê m a u m e n t a n d o
significativamente as discussões sobre o meio
ambiente. A criação de Unidades de Conservação é
uma das práticas mais usuais no Brasil, na tentativa
de preservar e conservar os mais variados
ecossistemas. As Unidades de Conservação podem
ter variadas administrações. A Estação Ecológica do
Rio Acre, que é uma Unidade de Conservação de
Proteção Integral, é gerida pela instância:

D) municipal.
E) estadual.

A) federal.
B) global.
C) privada.

Questão 45

Uma das principais mudanças políticas ocorridas no
Acre foi a sua elevação à condição de Estado, já que
anteriormente tratava-se de um Território Federal.
Essa transformação ocorreu na década de:

D) 1930
E) 1940

A) 1950
B) 1960
C) 1970

Questão 46

A eleição da presidente Dilma Rousseff marcou a
história do país como a primeira mulher a assumir
esse posto no Brasil. Todavia, outros países
sul-americanos já possuíram, ou possuem, mulheres
no mais elevado posto do Poder Executivo. Entre os
países a seguir, aquele que também possui uma
mulher como presidente é:

D) Uruguai.
E) Colômbia.

A) Argentina.
B) Bolívia.
C) Peru.

ATUALIDADES

Questão 42

A década de 1970 marcou um novo estágio da
ocupação das terras acreanas. O processo
migratór io de empresár ios provenientes
principalmente do Sudeste, gerou um aumento no
preço das terras. Um importante fator geoestratégico
de atração desses empresários para a região foi:

D) o aumento do crédito agrícola para a produção de
novos produtos como a mamona.

E) a consolidação da ocupação das terras
paraguaias por colonos brasiguaios.

A) o investimento do Governo Federal no projeto de
defesa militar “Calha Norte”.

B) a construção dos aeroportos internacionais de
Cruzeiro do Sul e Sena Madureira.

C) o desejo de abertura de uma via para o Pacífico
através da Bolívia e/ou do Peru.

Questão 43

O processo histórico de formação de grande parte
dos municípios acreanos data do século XX. Entre as
cidades a seguir, assinale a que foi elevada à
categoria de município mais recentemente.

D) Cruzeiro do Sul.
E) Plácido de Castro.

A) Santa Rosa do Purus.
B) Senador Guiomard.
C) Manoel Urbano.

Questão 41

O Acre é um estado representante da região
amazônica, tanto nos aspectos naturais como nos
aspectos culturais. Uma característica natural da
região amazônica que também é encontrada no
estado doAcre é:

D) vegetação arbustiva e homogênea, composta por
espécies invasoras.

E) formação geológica moderna com elevada
incidência de abalos sísmicos.

A) agricultura com base no extrativismo de espécies
que só existem na região.

B) região intensamente drenada por uma grande
quantidade de rios e córregos.

C) clima tropical de altitude com temperaturas
amenas e chuvas mal distribuídas.
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Questão 47

Em 2011, o Japão sofreu grandes perdas decorrentes
de uma tragédia natural: enorme terremoto seguido
de tsunami – onda gigante que assolou uma parte do
litoral. Essa tragédia foi agravada na região de
Fukushima, pois:

D) era a principal área de prospecção de petróleo.
E) destruiu o parque industrial e tecnológico da

Honda.

A) danificou seriamente as estruturas de uma usina
nuclear.

B) no local funcionava a sede oficial do Imperador
japonês.

C) inviabilizou a ocorrência das Olimpíadas de 2012.

Questão 48

O início do ano de 2012, no estado do Acre, foi
marcado por intensas chuvas que provocaram cheias
que obrigaram alguns municípios a decretarem
situação de emergência. O procedimento de situação
de emergência ou mesmo estado de calamidade
pública deve ser efetuado diretamente, junto ao
Ministério:

D) da Integração Nacional.
E) da Justiça.

A) da Ciência, Tecnologia e Inovação.
B) da Fazenda.
C) do MeioAmbiente.

Questão 49

A Conferência da ONU realizada no Brasil em junho
de 2012, denominada de Rio + 20 foi palco de uma
grande diversidade de atividades – políticas,
culturais, sociais e ambientais. O Brasil foi o foco do
mundo durante o evento que discutiu questões
relacionadas diretamente com o seguinte tema:

D) Organização da Copa do Mundo.
E) Treinamento das forças armadas.

A) Liberdade religiosa na educação.
B) Desenvolvimento sustentável.
C) Aumento dos ataques terroristas.

Questão 50

O Governo Federal vem implementando, nos últimos
anos, um sistema unificado para o acesso de
estudantes às universidades brasileiras. Esse
sistema é conhecido como SISU (Sistema de
Seleção Unificada). Para concorrer a uma vaga no
ensino superior pelo SISU, o aluno deverá prestar o
seguinte exame:

D) Prova Brasil.
E) ENADE.

A) SAEB.
B) PDE.
C) ENEM.

Questão 51

No Microsoft Office Word, o ícone que permite mudar
a aparência do texto apresentado abaixo, do
Formato 1 para o Formato 2, é:

Formato 1:
Corpo de Bombeiros doAcre abre concurso

Formato 2:

D)

E)

Corpo de Bombeiros doAcre abre concurso

A)

B)

C)

INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 52

Um sistema de computador pode ter sua segurança
em risco pela utilização de:

D) Filtro de URL.
E) Antivírus.

A) .
B) .
C) criptografia.

Spam
Token
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Questão 53

Observe a seguir o conteúdo exibido no Windows
Explorer do Windows XP.

É correto afirmar que:

D) as imagens representam arquivos.
E) Amostra de música representa um atalho.

A) a imagem que representa Minhas imagens indica
que a mesma é protegida.

B) iTunes é um objeto padrão do Windows e,
portanto, não pode ser excluído.

C) há um limite de 20 caracteres para nomear
objetos no Windows.

Questão 55

No Linux, o comando que dá permissão de execução
para um arquivo é:

D) du.
E) rpm.

A) exec.
B) chmod.
C) touch.

Questão 54

A principal característica de uma Intranet se
comparada à Internet é:

D) o gerenciamento de ou serviços .
E) o serviço de fóruns e redes sociais.

sites online

A) basear-se em uma rede de computadores
conectados localmente.

B) o compartilhamento de um de impressão.
C) o acesso privativo às informações.

pool

Questão 58

No Linux, o comando :

D) mostra o calendário.
E) mostra o conteúdo de um arquivo.

cat

A) corta partes de uma linha.
B) localiza arquivos.
C) procura palavras em um texto.

Questão 57

Sobre as funcionalidades de um Firewall, é
INCORRETO afirmar:

D) Possui a capacidade para direcionar o tráfego
para sistemas internos mais confiáveis.

E) Cria com informações do tráfego de entrada e
saída da rede.

log

A) Possui mecanismo de defesa que restringe o fluxo
de dados entre redes.

B) Distribui os problemas de segurança em diversos
pontos da rede.

C) Realiza autenticação de usuários na rede.

Questão 56

No Microsoft Office Excel, o recurso que permite
exibir as informações em várias linhas, de forma a
encaixar na largura da coluna é:

D) Orientação.
E) Mesclar.

A) Quebrar TextoAutomaticamente.
B) Formatação Condicional.
C) Formatar como Tabela.

Questão 59

Em páginas , fontes de texto com cor azul e
sublinhadas representam, por padrão:

D) um .
E) um texto livre.

web

tag

A) de um site.
B) uma imagem.
C) um para uma página web.

home

link

Questão 60

No Linux, o comando # tar -tf backup.tar:

D) lista o conteúdo desse .
E) extrai o conteúdo desse .

backup
backup

A) adiciona arquivos nesse .
B) procura todos os arquivos que terminam com .tar.
C) verifica diferenças entre o arquivo backup.tar e o

arquivo que está no sistema.

backup


