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SIMULADO PARA O PREPARATÓRIO DO CONCURSO DE TANGUÁ 2018 

 

1 - De acordo com o IBGE, a população estimada em 2017 e a área de unidade territorial 

de Tanguá é: 

A) 30.732 pessoas e 145,503 km² 

B) 32.970 pessoas e 150, 300 km² 

C) 32.970 pessoas e 145,503 km² 

D) 33.970 pessoas e 120,420 km² 

 

2 - A Vila de Santo de Sá foi criada em cinco de agosto de 1697. Em 1778, a Vila era 

composta por seis freguesias: Santo Antônio de Sá (sede da Vila); Santíssima Trindade; 

Nossa Senhora da Ajuda de Cernambitigba (Guapi-mirim); Nossa Senhora da Conceição 

do Rio Bonito; São João Batista de Itaboraí e Nossa Senhora do Desterro de Itambi. 

Respectivamente a História de Tanguá está diretamente vinculada politicamente e 

territorialmente com duas freguesias, são elas: 

A) Santo Antônio de Sá e Tanguá 

B) Nossa Senhora da Conceição do Rio Bonito e São João Batista de Itaboraí 

C) Nossa Senhora do Desterro de Itambi e Santíssima Trindade 

D) Santo Antônio de Sá e São João Batista de Itaboraí 

 

3 - A base conceitual da Agenda 21 indica, em síntese, a importância de se construir um 

programa de transição que contemple questões centrais - tais como a redução da 

degradação do meio ambiente e, simultaneamente, da pobreza e das desigualdades - e 

contribua para a sustentabilidade progressiva. Com base na Agenda 21, assinale a 

alternativa correta (UFPR-2014).  

A) Entre as questões centrais abordadas na Agenda 21, inclui-se a referente ao 

planejamento da infraestrutura, que deve ser realizado de forma integrada, dentro das 

diretrizes que compatibilizam a vocação exportadora com os interesses do mercado 

interno, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável orientado à 

integração internacional.  

B) A Agenda 21 local trata de questões referentes a determinado município ou até mesmo 

a uma instituição, de modo que as metodologias de implantação devem refletir as 

peculiaridades locais e individuais de cada organismo 

C) Entre as recomendações prioritárias da Agenda 21, inclui-se o alinhamento, de modo 

prioritário, da vocação produtiva da cidade em harmonia com os eixos de 

desenvolvimento globalizados, inseridos em um contexto econômico global.  

D) As recomendações prioritárias da Agenda 21 incluem o fortalecimento da capacidade 

regulatória das empresas, particularmente sobre os setores produtivos objetos de 

privatização de empresas estatais, mediante a criação de agências regulatórias.  

 

4 – Um dos primeiros registros do povoamento de Tanguá se refere ao ano de 1670 e está 

vinculado a: 

A) A doação de uma sesmaria ao Alferes Henrique Duque Estrada. 

B) A doação de uma sesmaria a Manoel João Gonçalves 

C) A doação de uma sesmaria a Pedro Freire Ribeiro 

D) A doação de uma sesmaria a Miguel de Moura 
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5 - Em 17 de março de 1878, foi inaugurada a Estação Ferroviária de Tanguá, com a 

chegada da primeira composição de trens, vinda da Estação de Porto das Caixas. Esse 

ramal ferroviário fazia parte de um prolongamento da (Wikipédia-Adaptado): 

A) Estrada de Ferro de Cantagalo 

B) Estrada de Ferro Mauá 

C) Estrada de Ferro Carril Niteroiense 

D) Estrada de Ferro D. Pedro II 

 

6 – Segundo a Agenda 21, Tanguá está localizado entre os seguintes municípios:  

A) Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, Saquarema e Silva Jardim  

B) Cachoeiras de Macacu, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito e Saquarema  

C) Itaboraí, Maricá, Rio Bonito e Saquarema 

D) Itaboraí, Maricá, Rio Bonito 

 

7 - Em 1920, iniciou-se a construção da Usina Tanguá, de moagem de cana (...). Em 1933, 

essa usina era a única do Brasil a destilar álcool anidro (...). Em 1936, o fazendeiro 

Manoel João Gonçalves associou-se à Empresa Agrícola e Industrial Fluminense, 

proprietária de várias fazendas, cuja principal atividade era o cultivo da cana-de-açúcar. 

As principais fazendas que se localizavam onde hoje é o município de Tanguá eram: 

Tanguá, Bonsucesso, Pinhão, Mangueira, dos Duques, Soledade, Nossa Senhora das 

Graças e Barbosão. Sua produção de cana era destinada à Usina Tanguá, que fabricava 

açúcar e álcool e, em menor escala, melaço. Muito ativa até 1970, quando encerrou suas 

atividades devido as seguintes causas: 

A) Os fornecedores substituíram o plantio de cana por pastagens e pelo plantio da laranja; 

a cana passou a vir de outros municípios, aumentando o custo; as terras de Tanguá 

passaram a ter alto valor comercial. 

B) Os fornecedores substituíram o plantio de cana pelo plantio de café; a cana passou a 

vir de outros municípios, aumentando o custo; as terras de Tanguá passaram a ter alto 

valor comercial. 

C) Os fornecedores substituíram o plantio de cana por pastagens e pelo plantio de abacaxi; 

a cana passou a vir de outros municípios, aumentando o custo; as terras de Tanguá 

passaram a ter alto valor comercial. 

D) Os fornecedores substituíram o plantio de cana por pastagens e pelo plantio da laranja; 

a cana passou a vir de outros municípios, aumentando o custo; as terras de Tanguá não 

alcançaram um alto valor comercial. 

 

8 – A construção da ponte Presidente Costa e Silva (ponte Rio-Niterói), na década de 

1970, absorveu uma parte expressiva dos antigos trabalhadores rurais de Tanguá. Além 

disso, boa parte da areia extraída em Tanguá foi direcionada para esta obra. Entre as 

fazendas locais que realizavam essa extração, as que mais se destacaram foram:  

A) Fazenda Tanguá e Pinhão 

B) Fazenda Lagoa Verde e Soledade 

C) Fazenda Bonsucesso e Santa Rita 

D) Fazenda Lagoa Verde e Santa Rita 
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9 - As antigas instalações da Usina de Tanguá, e sua área ao redor, foram ocupadas pela 

Companhia Brasileira de Antibióticos (CIBRAN). Vinculada ao Grupo Osmar Xavier, a 

CIBRAN iniciou suas atividades em 1975. As atividades da fábrica começaram em 1977 

com o funcionamento da Unidade de Síntese Química. A segunda fase do projeto, 

representada pela instalação do Parque de Fermentação, foi implantada em 1981. A 

inauguração contou com a presença do Presidente da República João Batista Figueiredo. 

(A História de Tanguá / Kátia Regina Paresqui Corrêa... ). Embora em 1983 tenha 

ocorrido uma explosão em parte de suas unidades, é possível considerar que a instalação 

da CIBRAN proporcionou alguns benefícios para a região de Tanguá, são eles: 

A) Geração de empregos, ambulatório médico para seus funcionários e para seus parentes 

e a cessão de um prédio para o Conselho Tutelar de Tanguá. 

B) Geração de empregos, ambulatório médico para seus funcionários e para seus parentes 

e o estímulo para o ideal emancipacionista. 

C) Geração de empregos, ambulatório médico para seus funcionários e para seus parentes 

e o incentivo para a instalação da Clínica Ego na região. 

D) Geração de empregos, cessão de um prédio para o Conselho Tutelar de Tanguá e o 

estímulo para o ideal emancipacionista. 

 

10 - Em 1971, instalou-se em Tanguá uma empresa que comercializa tratores e 

retroescavadeiras para agricultura, terraplenagem e cerâmicas. Atua no comercio de 

implementos agrícolas e assistência técnica. Essa empresa é a: 

A) Mineradora Sartor  

B) Beltec 

C) Mineradora Emitang 

D) EMBRATEL 

 

11 – A partir da década de 1960 a Produção de Laranja em Tanguá ganha expressividade, 

sobretudo nas Fazendas de Santa Rita e em Posse dos Coutinhos. Sobre os motivos que 

causaram a crise dessa produção assinale abaixo a alternativa correta: 

A) Embora não tenha ocorrido pragas, a ausência de auxílio financeiro somado a falta de 

conservação das estradas culminou na crise da citricultura em Tanguá. 

B) Os furtos de laranjas representam o principal motivo da crise. 

C) As pragas Fumagina e Careta, somada a ausência de auxílio financeiro, a falta de 

conservação das estradas e os furtos de laranjas representam os principais motivos da 

crise dessa produção na região. 

D) As pragas Fumagina e Careta, apesar do auxílio financeiro que os produtores 

receberam, somado a falta de conservação das estradas e os furtos de laranjas representam 

os principais motivos da crise dessa produção na região. 

 

12 - Em 1978, foi descoberta uma das maiores reservas de fluorita do Brasil. Tais reservas 

foram exploradas pelas Mineradoras Sartor e Emitang. A Fluorita é direcionada para uso 

farmacêutico, metalúrgico e para a construção civil. A região onde foi encontrado a 

Flurita foi a: 

A) Serra do Barbosão 

B) Serra do Sambê 

C) Serra de Santa Fé 

D) Serra do Lagarto  
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13 – Marque a alternativa correta: 

A) Em 1969, a Embratel inaugurou em Tanguá a primeira Estação Terrena de 

Comunicações por Satélites do Brasil. Atuaram em seu complexo as empresas Intelsat, 

Inmarsat e Brasilsat e a inauguração teve a presença do Presidente João Batista 

Figueiredo. Em 1971, foi inaugurada a Clínica Ego, especializada em saúde mental e 

recuperação de alcoólatras e toxicômanos. Uma importante obra arquitetônica do 

município é a Paróquia de Nossa Senhora do Amparo, escolhida como padroeira da 

cidade e festejada com um feriado municipal no dia 15 de agosto. 

B) Em 1969, a Embratel inaugurou em Tanguá a primeira Estação Terrena de 

Comunicações por Satélites do Brasil. Atuaram em seu complexo as empresas Intelsat, 

Inmarsat e Brasilsat e a inauguração teve a presença do Presidente Artur da Costa e Silva. 

Em 1971, foi inaugurada a Clínica Ego, especializada em saúde mental e recuperação de 

alcoólatras e toxicômanos. Uma importante obra arquitetônica do município é a Paróquia 

de Nossa Senhora do Amparo, escolhida como padroeira da cidade e festejada com um 

feriado municipal no dia 15 de novembro. 

C) Em 1969, a Embratel inaugurou em Tanguá a primeira Estação Terrena de 

Comunicações por Satélites do Brasil. Atuaram em seu complexo apenas a empresa 

Intelsat e a inauguração teve a presença do Presidente Artur da Costa e Silva. Em 1971, 

foi inaugurada a Clínica Ego, especializada em saúde mental e recuperação de alcoólatras 

e toxicômanos. Uma importante obra arquitetônica do município é a Paróquia de Nossa 

Senhora do Amparo, escolhida como padroeira da cidade e festejada com um feriado 

municipal no dia 15 de novembro. 

D) Em 1969, a Embratel inaugurou em Tanguá a primeira Estação Terrena de 

Comunicações por Satélites do Brasil. Atuaram em seu complexo as empresas Intelsat, 

Inmarsat e Brasilsat e a inauguração teve a presença do Presidente Artur Costa e Silva. 

Em 1971, foi inaugurada a Clínica Ego, especializada em saúde mental e recuperação de 

alcoólatras e toxicômanos. Uma importante obra arquitetônica do município é a Paróquia 

de Nossa Senhora do Amparo, escolhida como padroeira da cidade e festejada com um 

feriado municipal no dia 15 de agosto. 

 

14 - Em 1991, embora não tenha obtido êxito, houve um primeiro movimento pela 

emancipação do distrito de Tanguá. Em 1995, esse processo se consolida e Tanguá se 

emancipa de Itaboraí. Em relação a comemoração do aniversário da cidade e o respectivo 

fato histórico é correto afirmar que: 

A)  O aniversário da Cidade é celebrado a 28 de dezembro, dia de sua criação Político-

Administrativa, em face da edição da Lei Estadual nº 2.496 de 28 de dezembro de 1995. 

B) O aniversário da Cidade é celebrado no dia 15 de agosto, ou seja, no mesmo dia das 

comemorações da Padroeira da Cidade, a Nossa Senhora do Amparo. 

C) O aniversário da Cidade é celebrado no dia 15 de novembro por ter sido neste dia, do 

ano de 1995, o plebiscito da emancipação. 

D) O aniversário da Cidade é celebrado no dia 22 de maio, dia de sua criação Político-

Administrativa, em face da edição da Lei Estadual nº 2.496 de 22 de maio de 1995. 
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15 – De acordo com a Lei orgânica de Tanguá são símbolos do Município o Brasão, a 

Bandeira e o Hino. Em relação ao Brasão é correto afirmar que: 

A) As duas imagens referentes a produção agrícola representam a Cana de açúcar e a 

produção de Abacaxi e a referência de tecnologia na região é expressada pela a imagem 

de um fragmento de Fluorita.  

B) As duas imagens referentes a produção agrícola representam a Cana de açúcar e a 

Laranja e a referência de tecnologia na região é expressada pela a imagem de uma antena, 

sendo esta uma associação direta a Embratel. 

C) As duas datas apresentadas no Brasão, 1670 e 1995, representam respectivamente o 

início do povoamento em Itaboraí e a emancipação de Tanguá. 

D) As duas imagens referentes a produção agrícola representam a Cana de açúcar e a 

produção de Abacaxi. A imagem de montanhas representa a Serra do Barbosão. 
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