CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - RS - EDITAL Nº 001-2017 - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
PROVA OBJETIVA
VESPERTINO – 09/04/2017
CURSO: ESTUDANTE DE ENSINO MÉDIO E ESTUDANTE DE CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Não é permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia,
desde que informe no ato da inscrição) ou portando: aparelhos eletrônicos, qualquer tipo de relógio, chaves e
acessórios que cubram a cabeça e/ou rosto.
2. Caso o candidato porte algum dos itens mencionados anteriormente, antes do início das provas deverá
acomodá-lo(s) EMBAIXO DE SUA CADEIRA, sob sua guarda e responsabilidade, mantendo o(s) aparelho(s)
eletrônico(s) desligado(s), sob pena de ser eliminado deste Processo Seletivo Público.
3. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde estará ocorrendo o Processo Seletivo Público
Simplificado, o candidato deverá manter o celular desligado e sem bateria, sendo permitido ligá-lo somente após
ultrapassar o portão de saída do prédio, sob pena de ser eliminado deste Processo Seletivo Público.
4. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o curso para o qual se inscreveu. Confira
o caderno de provas, caso esteja incompleto ou tenha defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o
substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido.
5. Assine seu cartão-resposta.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo,
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
7. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
8. Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas.
9. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita
depois de iniciada a prova.
10. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
11. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para a realização da Prova
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta.
12. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início, sem
levar o caderno de provas.
13. O candidato poderá levar o caderno de provas, assim como anotação contendo transcrição do seu cartãoresposta, somente 1h30min (uma hora e trinta minutos) após o início da realização das provas.
14. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
15. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.
16. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo o certame, não lhe sendo
mais permitido o uso do banheiro e bebedouro.
17. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências.
BOA PROVA!

1

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto para as três próximas questões.
Soneto (Guilherme de Almeida)
Quando a chuva cessava e um vento fino
Franzia a tarde tímida e lavada,
Eu saía a brincar, pela calçada,
Nos meus tempos felizes de menino.
Fazia, de papel, toda uma armada;
E, estendendo meu braço pequenino,
Eu soltava os barquinhos, sem destino,
Ao longo das sarjetas, na enxurrada...
Fiquei moço. E hoje sei, pensando neles,
Que não são barcos de ouro os meus ideais:
São feitos de papel, são como aqueles,
Perfeitamente, exatamente iguais...
- Que os meus barquinhos, lá se foram eles!
Foram-se embora e não voltaram mais!
01. Veja os itens seguintes e, de acordo com o soneto, assinale a alternativa correta.
I - Lendo o poema, percebemos que, em relação ao conteúdo, ele poderia ser dividido em duas partes, uma
representada pelas duas primeiras estrofes e outra pelas duas últimas.
II - Na primeira parte do poema, o eu lírico fala de seus tempos felizes de menino, quando fazia barquinhos
de papel e os soltava pela enxurrada.
III - Na segunda parte do poema, o eu lírico já é moço, adulto, e compara seus ideais a barquinhos de
papel, que vão com a enxurrada e não voltam mais.
IV - Na primeira parte do poema, predomina o tempo verbal no pretérito imperfeito do indicativo,
empregado na descrição do passado do eu lírico. Na segunda parte, predominam o presente do indicativo
na terceira estrofe (em que o eu lírico traz o assunto para o presente e constata a semelhança entre seus
ideais e os barquinhos) e o pretérito perfeito do indicativo na última estrofe (quando ele compara a perda
dos ideais à ida dos barquinhos).
a) Apenas I, II e III estão corretos.
b) Apenas II, III e IV estão corretos.
c) Apenas I, III e IV estão corretos.
d) Todos os itens estão corretos.
02. Ainda de acordo com o poema, leia os itens e assinale a alternativa correta.
I - Na primeira parte do soneto, predominam as ideias de felicidade (tempos felizes de menino), de
realização (Fazia, de papel, toda uma armada) e de confiança no futuro (eu soltava os barquinhos, sem
destino).
II - Na segunda parte do poema, predominam as ideias de desilusão, de desencantamento (lá se foram
eles!) e de desesperança (Foram-se embora e não voltaram mais!).
III - Na primeira parte do poema, as frases são mais curtas e mais interrompidas pela pontuação.
IV - A extensão das frases e a pontuação contribuem para reforçar as ideias expressas em cada parte do
poema.
a) Apenas I, II e III estão corretos.
b) Apenas I, II e IV estão corretos.
c) Apenas I, III e IV estão corretos.
d) Todos os itens estão corretos.
03. Finalmente a respeito do poema, assinale a alternativa correta:
a) Na primeira parte do soneto, (estrofes um e dois), há vários pontos-finais no interior dos versos, o que favorece
o suspense da descrição.
b) Não se pode afirmar que exista relação entre a pontuação e as ideias expressas no poema.
c) Para o eu lírico do poema, a felicidade da infância e os ideais construídos nela seriam fáceis de alcançar na
vida adulta.
d) A segunda parte do poema, (estrofes três e quatro), traz mais frases curtas que a primeira e outros sinais de
pontuação, além das vírgulas e das reticências.
04. Leia os itens e assinale a alternativa correta quanto ao assunto frase e período:
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I - Frase é um enunciado de sentido completo que, na escrita, começa com letra maiúscula e termina com
ponto-final, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou reticências.
II - Na frase verbal, ou período, as ideias se organizam em torno de um verbo.
III - Na frase nominal não há verbo.
IV - Um período pode conter uma ou mais orações, conforme seu número de verbos. O período simples
tem apenas um verbo e, portanto, uma oração, chamada oração absoluta. O período composto é formado
por duas ou mais orações.
a) Apenas I, II e III estão corretos.
b) Apenas II, III e IV estão corretos.
c) Apenas I, III e IV estão corretos.
d) Todos os itens estão corretos.
05. Leia as frases abaixo para responder esta questão.
I - Margarete é bonita.
II - Margarete é muito bonita.
III - Margarete é lindíssima.
IV - Margarete é linda como uma deusa.
Assinale a alternativa incorreta quanto ao grau do adjetivo:
a) Na frase IV, o adjetivo está no grau superlativo absoluto sintético.
b) Na frase I, o adjetivo está no grau normal.
c) Na frase II, o adjetivo está no grau superlativo absoluto analítico.
d) Na frase III, o adjetivo está no grau superlativo absoluto sintético.
06. Veja os itens seguintes sobre acentuação gráfica e assinale a alternativa correta.
I - Todas as palavras oxítonas terminadas em a/as, e/es, o/os, em/ens são acentuadas.
II - O (i) e o (u) dos hiatos de palavras oxítonas que estiverem sozinhos na sílaba ou seguidos de (s) são
acentuados.
III - Os ditongos abertos (ei), (eu) e (oi) das oxítonas são acentuados.
IV - Os ditongos abertos (ei) e (oi) das paroxítonas não são acentuados.
a) Todos os itens estão corretos.
b) Apenas I, II e III estão corretos.
c) Apenas II, III e IV estão corretos.
d) Apenas I, III e IV estão corretos.
07. Quanto às classes gramaticais, assinale a alternativa onde temos sequencialmente um substantivo, um
adjetivo, um advérbio e uma interjeição.
a) Gato - belo - certamente - como.
b) Felicidade - pobre - porém - alguém.
c) Amizade - feio - mais - ora.
d) Pedro - estudioso - ontem - sob.
08. Leia os itens seguintes quanto à pontuação e assinale a alternativa correta.
I - O ponto-final é empregado para encerrar o período e nas abreviaturas.
II - O ponto e vírgula separa orações de um período longo em que já existam vírgulas.
III - A vírgula é usada para separar elementos de uma enumeração, para separar vocativos e apostos.
IV - Reticências indicam interrupção do pensamento, dúvida, hesitação, sugestão.
V - Parênteses intercalam palavras e expressões de explicação ou comentário.
a) Todos os itens estão corretos.
b) Apenas I, II e III estão corretos.
c) Apenas II, III e IV estão corretos.
d) Apenas III, IV e V estão corretos.
09. Veja os itens e assinale a alternativa correta quanto ao uso do acento crase.
I - Só usamos crase diante de palavras femininas que admitem artigo (a/as) e dos pronomes
demonstrativos aquele (s), aquela (s), aquilo, se o termo que o anteceder admitir a preposição (a).
II - Não se usa crase antes de palavras masculinas, verbos e pronomes em geral (exceções: dona, senhora
e senhorita).
III - Quando há crase antes de nomes masculinos é porque há uma palavra feminina subentendida: à
moda.
IV - Usa-se a crase quando a palavra (distância) estiver definida, especificada.
a) Apenas I, II e III estão corretos.
b) Apenas II, III e IV estão corretos.
c) Apenas I, III e IV estão corretos.
d) Todos os itens estão corretos.
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10. Leia os itens e, quanto ao uso dos porquês, assinale a alternativa correta.
I - Não sabemos por que agiu dessa forma.
II - A festa foi cancelada e ninguém sabe por quê.
III - Não irei à festa porque terei de trabalhar.
IV - Ninguém descobriu o porquê de tanta confusão.
a) Todos os itens estão corretos.
b) Apenas I, II e III estão corretos.
c) Apenas II, III e IV estão corretos.
d) Apenas I, III e IV estão corretos.
RACIOCÍNIO LÓGICO
11. Almir comprou ração suficiente para tratar de seus 120 pássaros, criados em cativeiro, por um período
de 50 dias. Passados 12 dias, ele vendeu 35 desses pássaros. Dessa forma, é correto afirmar que, após
essa venda, a quantidade de ração existente será suficiente para tratar dos pássaros que restaram no
viveiro de Almir por um período:
a) Inferior a 30 dias
b) Superior a 30 e inferior a 45 dias
c) Superior a 45 e inferior a 50 dias
d) Superior a 50 dias
12. Em um grupo de 95 pessoas, sabe-se que 45 gostam de filmes de ação, 50 gostam de filmes de
comédia e 25 gostam de outros tipos de filmes. Dessa forma, é correto afirmar que o número de pessoas
desse grupo que gostam de filmes de ação e de filmes de comédia é igual a:
a) 25
b) 20
c) 10
d) 0
13. Considere que todos os professores de determinada escola sabem libras, que alguns desses
professores sabem inglês e outros desses professores não sabem inglês. Dessa forma, é correto concluir
que:
a) Os professores que não sabem inglês não sabem libras.
b) Os professores que não sabem inglês sabem libras.
c) Os professores que sabem libras não sabem inglês.
d) Os professores que sabem libras sabem inglês.
14. Considere como verdadeira a afirmativa “hoje é sábado”. Então, daqui a 829 dias será:
a) Domingo
b) Segunda-feira
c) Terça-feira
d) Quarta-feira
15. Considere que seja verdadeiro que existem estudantes que não gostam de estudar. Dessa forma, é
correto afirmar que:
a) Todas as pessoas que não gostam de estudar não são estudantes.
b) Qualquer pessoa que não gosta de estudar é estudante.
c) Dentre as pessoas que não gostam de estudar, algumas são estudantes.
d) Para ser estudante, é necessário gostar de estudar.
16. A negação da afirmativa “todo jogador de futebol é rápido” é:
a) Nenhum jogador de futebol é rápido.
b) Todo jogador de futebol é lento.
c) Nenhum jogador de futebol é lento.
d) Algum jogador de futebol é lento.
17. Aldo tem um relógio que adianta 4 minutos às 11 horas e atrasa 2 minutos às 23 horas. Considerando
que Aldo acertou seu relógio no início da manhã de segunda-feira, em que momento esse relógio estará
adiantado 10 minutos?
a) Às 11h de quinta-feira.
b) Às 23h de quinta-feira.
c) Às 11h de sexta-feira.
d) Às 23h de sexta-feira.
18. Considere como verdadeiras as seguintes proposições:
I - André é gari ou Bruno é estudante.
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II - Se Carlos é corretor, então Bruno não é estudante.
III - Danilo é vendedor ou Eder é lavador.
IV - Eder é lavador e André não é gari.
Dessa forma, é possível concluir corretamente que:
a) Bruno é estudante e Danilo é vendedor.
b) Bruno é estudante.
c) Carlos é corretor.
d) Danilo é vendedor.
19. Uma onça persegue um veado. A cada 8 pulos do veado, a onça dá 5 pulos. Sabe-se que cada pulo da
onça equivale a dois pulos do veado. Considerando que a distância inicial entre eles equivale a 15 pulos
da onça, é correto afirmar que a quantidade de pulos que o veado dará até ser alcançado pela onça é igual
a:
a) 120
b) 60
c) 30
d) 15
20. Sejam os conjuntos numéricos A = {0, 2, 4, 6}, B = {1, 2, 3, 5, 8} e C = {3, 7, 8, 9}, e Ø o conjunto vazio. É
correto afirmar que:
a) (A ∩ B) – C = Ø.
b) A ∩ B ∩ C = Ø.
c) A U (B – C) = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}.
d) A ∩ C = {0, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9}.
INFORMÁTICA
21. Sobre planilhas eletrônicas, é correto afirmar que:
a) Cada posição de uma planilha é chamada de quadrado.
b) Para se inserir um texto ou um número em um quadrado, basta selecionar e digitar o que se deseja.
c) Cada coluna da planilha é nomeada com um número, e cada linha é nomeada com uma letra.
d) Se tivermos uma tabela com quatro linhas e quisermos que a terceira coluna seja sempre a soma das duas
primeiras, basta escrever a fórmula na primeira linha e copiá-la para as outras linhas.
22. Sobre editores de texto, é correto afirmar que:
a) O Wordpad não é considerado um editor de texto.
b) O Writer é capaz de exportar arquivos para os formatos HTML, XHTML, XML, Portable Document Format
(PDF), entre outros.
c) Para imprimir um documento no Word, poderá utilizar o atalho Ctrl+w.
d) O Word lê arquivos com a extensão .pdf
23. Falando sobre conceitos básicos de segurança da informação, o que é a “disponibilidade”?
a) Propriedade que garante a informação sempre disponível para o uso legítimo, ou seja, por aqueles usuários
autorizados pelo proprietário da informação.
b) Propriedade que garante a informação disponível proveniente da fonte anunciada e que não foi alvo de
mutações ao longo de um processo.
c) Propriedade que garante que o sistema disponível deve seguir as leis e regulamentos associados a este tipo de
processo.
d) Propriedade que limita o acesso a informação disponível tão somente às entidades legítimas, ou seja, àquelas
autorizadas pelo proprietário da informação.
24. O HARDWARE é o equipamento físico, representado no computador por suas partes mecânicas,
eletrônicas e magnéticas. Os componentes básicos de hardware de um computador são:
a) Mainboard, cpu, cooler, memória ram, placa de vídeo, hard disk, impressora e Windows.
b) Mainboard, cpu, cooler, memória ram, placa de vídeo, hard disk e impressora.
c) Mainboard, cpu, cooler, memória ram, placa de vídeo e hard disk.
d) Mainboard, cpu, cooler, memória ram, placa de vídeo, hard disk, impressora, Windows e Office.
25. Sobre a Unidade central de processamento (UCP ou CPU), é incorreto afirmar que:
a) A unidade central de processamento ou processador central tem por função executar os programas
armazenados na memória principal.
b) A CPU busca cada instrução, interpreta-a e depois a executa.
c) A UCP compreende duas grandes subunidades, conhecidas como unidade de controle (UC) e unidade lógica e
aritmética (ULA).
d) A UC (unidade de controle) da CPU é a que executa as operações aritméticas e lógicas dirigidas pela ULA.

5

26. O SOFTWARE é o conjunto de programas (instruções) que faz com que o computador realize o
processamento e produza o resultado desejado. Nas alternativas abaixo, assinale a que incorretamente
indica um software aplicativo.
a) Excel
b) Android
c) Adobe Premier
d) Corel Draw
27. Se quiser copiar arquivos ou pastas de um local para outro, é possível usar o método copiar e colar.
Nas alternativas abaixo, assinale a que incorretamente ensina a copiar e colar.
a) Abra a pasta que contém o arquivo que deseja copiar. Selecione o arquivo a ser copiado e digite Ctrl+S. Na
pasta que deseja colar, digite Ctrl+T.
b) Abra a pasta que contém os arquivos que deseja copiar. Clique com o botão direito do mouse nos arquivos a
serem copiados e clique em Copiar. Clique com o botão direito do mouse na pasta que deseja colar e clique em
Colar.
c) Abra a pasta que contém o arquivo que deseja copiar. Selecione o arquivo a ser copiado e digite Ctrl+C. Na
pasta que deseja colar, digite Ctrl+V.
d) Abra a pasta que contém o arquivo que deseja copiar. Selecione o arquivo a ser copiado, clique no menu início
e, na caixa de seleção, copiar. Abra a pasta onde deseja colar, clique no menu início e, na caixa de seleção, colar.
28. Analise as informações abaixo sobre alteração de nome de pastas e arquivos, e assinale a alternativa
correta.
I - No Explorador de Arquivos, abra a pasta que contém o arquivo que deseja renomear, dando um clique
com o botão esquerdo sobre ela, clique uma vez com o botão esquerdo no arquivo e digite o nome
desejado.
II - No Explorador de Arquivos, clique com o botão direito do mouse na pasta que deseja renomear, clique
com o botão esquerdo em renomear e digite o nome desejado.
III - No Explorador de Arquivos, abra a pasta que contém o arquivo que deseja renomear dando um clique
sobre ela, clique com o botão direito do mouse no arquivo que deseja renomear, clique com o botão
esquerdo em renomear e digite o nome desejado.
a) Somente as informações I e III estão corretas.
b) Somente a informação I está correta.
c) Todas as informações estão corretas.
d) Somente as informações I e II estão corretas.
29. Analise as informações abaixo sobre o Word e assinale a alternativa correta.
a) As tabelas do Microsoft Excel não podem ser inseridas nesse editor.
b) A partir da versão 2010, podemos salvar arquivos na extensão (.pdf).
c) Os seus arquivos são salvos nas extensões (.dock) e (.doc).
d) Word é um aplicativo de criação e edição de planilhas eletrônicas.
30. Analise as informações abaixo sobre o Excel e assinale a alternativa correta.
a) Os seus arquivos são salvos nas extensões (.xlsb) e (.xls).
b) Excel é um aplicativo de criação e edição de textos.
c) Na fórmula =5*8, inserida numa célula qualquer, o resultado apresentado será 35.
d) No Excel, podemos inserir fórmulas financeiras.
CONHECIMENTOS GERAIS
31. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa que faz a afirmação correta.

“O Memorial da Câmara Municipal de Porto Alegre
é responsável pela elaboração, desenvolvimento e realização de projetos na área de história política do
Legislativo Municipal.
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O Memorial conta com os seguintes espaços:
1 - Sala da Administração do Memorial, no térreo, onde se desenvolve o processo de organização,
arquivamento e pesquisa dos acervos do Memorial da Câmara Municipal.
2 - Laboratório de Preservação do Acervo Documental da CMPA, no térreo, onde documentos de
importância para a história da Câmara Municipal e da cidade de Porto Alegre são recuperados, visando à
preservação da memória do Município.
3 - Sala de Exposição, no segundo andar, na Sala Adel Carvalho, com acervo museológico, objetos e
exposição permanente sobre história do Legislativo.”
a) Os itens 1, 2 e 3 são verdadeiros.
b) Apenas o item 1 é verdadeiro.
c) Apenas o item 2 é verdadeiro.
d) Apenas o item 3 é verdadeiro.
32. Qual é o nome do Prefeito de Porto Alegre/RS?
a) Valter Nagelstein
b) Nelson Marchezan Júnior
c) José Ivo Sartori
d) Cassio Trogildo
33. De acordo com o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, instituído em 16 de novembro de
2016, leia as alternativas e marque a incorreta.
a) O Programa de Proteção Integrada de Fronteiras foi instituído para o fortalecimento da prevenção, do controle,
da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços.
b) São diretrizes do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras: a atuação integrada e coordenada dos órgãos
de segurança pública, dos órgãos de inteligência, da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda e do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, nos termos da legislação vigente; e a cooperação e
integração com os países vizinhos.
c) O Programa de Proteção Integrada de Fronteiras promoverá, dentre outras, a seguinte medida: ações de
cooperação internacional com países vizinhos.
d) Implementar projetos estruturantes para o fortalecimento da presença estatal na região de fronteira é um dos
objetivos do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras.
34. “Porto Alegre viverá entre os dias 19 e 27 de março uma semana de redescobertas e descobertas.
Levar os moradores para a rua e fazer a comunidade repensar a vida da cidade, e a vida na cidade, é a
proposta da Semana de Aniversário de Porto Alegre, que terá vias públicas da Capital como palco
principal e os moradores como protagonistas. É o envolvimento da comunidade em geral que está
permitindo a realização da festa em meio à atual dificuldade enfrentada pelos cofres públicos.”
A festa comemora os
a) 254 anos de Porto Alegre.
b) 195 anos de Porto Alegre.
c) 245 anos de Porto Alegre.
d) 145 anos de Porto Alegre.
35. No que tange à Câmara Municipal de Porto Alegre, não é correto o que se afirma na alternativa:
a) É de competência privativa da Câmara Municipal fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta.
b) O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do
Município, ao qual não poderá ser negada qualquer informação a pretexto de sigilo.
c) Os Vereadores têm livre acesso aos órgãos da administração direta e indireta do Município, mesmo sem prévio
aviso.
d) Cabe à Câmara Municipal legislar sobre assuntos de interesse local, observadas as determinações e a
hierarquia constitucional, suplementarmente à legislação federal e estadual, e fiscalizar, mediante controle
externo, a administração direta e indireta.
36. O Decreto nº 8.880, de 19 de outubro de 2016, promulga o acordo sobre a isenção parcial de vistos,
firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Seicheles.
Assinale a alternativa incorreta, conforme o estabelecido no Acordo.
a) Qualquer uma das Partes, a qualquer tempo, poderá denunciar o presente Acordo ao notificar a outra Parte por
via diplomática.
b) Os nacionais mencionados no Acordo podem entrar, transitar e sair do território da outra Parte através de
qualquer fronteira aberta ao tráfego internacional de passageiros.
c) Os nacionais das Partes respeitarão as leis e os regulamentos vigentes no território da outra Parte durante sua
estada.
d) O Acordo cerceia o direito de cada Parte de recusar a entrada ou abreviar a permanência de nacionais da outra
Parte considerados indesejáveis.
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37. O Governo Federal instituiu o Programa Criança Feliz, de caráter intersetorial, com a finalidade de
promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu
contexto de vida. Segundo o Programa, podemos afirmar que não é correta a alternativa:
a) O Programa Criança Feliz tem como um dos seus objetivos: promover o desenvolvimento humano a partir do
apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância.
b) Considera-se primeira infância o período que abrange os primeiros seis anos completos ou os setenta e dois
meses de vida da criança.
c) O Programa Criança Feliz priorizará gestantes, crianças de até seis anos e suas famílias beneficiárias do
Programa Bolsa Família.
d) Para a execução do Programa Criança Feliz poderão ser firmadas parcerias com órgãos e entidades públicas
ou privadas.
38.

Produção de azeitonas no Rio Grande do

Sul vem aumentando a cada ano.

Em São Sepé, na Região Central do estado, ocorreu a 6ª Abertura Oficial da Colheita da Oliva no Rio
Grande do Sul, nesta quarta-feira (15). O evento, na Fazenda São Sepé, olival da empresa Tecnoplanta,
produtora do azeite Prosperato, contou com a presença do governador José Ivo Sartori e do secretário da
Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo. Na área são cultivadas as variedades Arbequina, Koroneike
e Frantoio.
De acordo com projeções da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi), a expectativa para este
ano é de aumento de 30% na produção, pouco acima das 400 toneladas de olivas colhidas no ciclo anterior
e 45 mil litros de azeite produzidos. De acordo com Polo, a cultura está em evolução no RS e leva em conta
a questão sanitária.
(Fonte:
http://www.rs.gov.br/conteudo/255228/producao-de-azeitonas-no-rio-grande-do-sul-vemaumentando-a-cada-ano. Acesso: 16/03/2017)
Essa notícia ainda destacou outras informações. Dentre elas, qual não condiz com o que foi noticiado?
a) A área plantada vem crescendo em ritmo significativo, e o potencial de avanço é grande. Atualmente, a área
cultivada está em torno de 2,1 mil hectares, dos quais 30% estão em fase de produção.
b) No país, o consumo per capita de azeite é de 0,3 litro por pessoa. Nos últimos vinte anos, a produção de olivas
foi a que mais que mais cresceu na fruticultura do Rio Grande do Sul.
c) Criado em 2015 pelo governo do Estado, o Programa Pró-Oliva tem como meta chegar ao final de 2018 com 3
mil hectares de área cultivada.
d) Fatores como solo, topografia e o clima do Rio Grande do Sul têm atraído investimentos de empresários
gaúchos, de outros estados e até do exterior.
39. O texto a seguir refere-se a um dos roteiros turísticos do Rio Grande do Sul. Qual alternativa completa
corretamente a lacuna deste texto?
“_________________________, iniciou-se em 2007, juntamente com a Secretaria de Turismo e Prefeitura,
fazendo parte do calendário oficial de Porto Alegre. Ocorre a cada três meses, e resgata as tradições
gaúchas proporcionando aos turistas e moradores uma típica experiência. Ao final do passeio é servido
jantar campeiro ao som de música nativista ao vivo”.
a) A Cavalgada da Lua Cheia
b) A Estrada do Sabor
c) O Caminho da Agricultura Familiar
d) O Caminho da Colônia
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40. Sobre a concessão do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, para a inciativa privada, não é correto
o que se afirma na alternativa:
a) “O aeroporto Salgado Filho foi arrematado pela empresa alemã Fraport.”
b) “A concessão é de 15 anos, e a companhia tem a obrigação de investir R$ 1,9 bilhão.”
c) “Entre os investimentos previstos estão a ampliação do terminal de passageiros, do pátio de aeronaves, do
estacionamento e da pista de pouso e decolagem.”
d) “As obras na pista devem ser realizadas dentro de 52 meses.”
RASCUNHO
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