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CCAARRGGOO::  PPRROOFFEESSSSOORR  MMAAII  ––  BB  DDEE  HHIISSTTÓÓRRIIAA  

  
01 

 
(Disponível em: http://blogdoxandro.blogspot.com.br/2012_03_31_archive.html. Acesso em: 25/04/2014.) 

 

Um provérbio, ou ditado popular, nem sempre tem a origem conhecida. Ele pode surgir de um fato histórico, como 
‘fazer nas coxas’, em alusão às telhas coloniais no Brasil, moldadas nas coxas dos escravos e imperfeitas, já que cada 
escravo tinha uma medida diferente. Como não ficavam iguais, a goteira em dia de chuva era inevitável e a culpa era do 
escravo, a frase é usada para classificar algo imperfeito. 

A regra principal de um dito popular é apresentar um conselho, uma recomendação ou uma lição de moral em 
determinada ocasião. É uma síntese do que originalmente seria dito em muitas palavras. Pode ter rima ou não, 
dependendo da criatividade, e pode usar à vontade no dia a dia. 

(SOARES, Leonardo. Você sabe de onde vêm os ditos populares? Faça o teste e descubra se você está dando “bom dia a cavalo”. Gazeta Online. 
2012. Disponível em: http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2012/05/noticias/especiais/1234838-voce-sabe-de-onde-vem-os-ditos-

populares-faca-o-teste-e-descubra-se-voce-esta-dando-bom-dia-a-cavalo.html.)  
 

De acordo com a explicação fornecida sobre provérbios ou ditados populares, marque a alternativa em que o ditado 
popular substitui corretamente a fala do nutricionista no último quadrinho da história de “Dora Dieta”. 
A) “Cada macaco no seu galho.” 
B) “É melhor prevenir do que remediar.” 
C) “Em casa de ferreiro, o espeto é de pau.” 
D) “Aquele que só pensa no trabalho torna-se maçante.” 
E) “Os melhores homens são os que as mulheres julgam melhores.”                                                                                                

 
02 
“Antônio trabalha na recepção de um hospital e precisa passar algumas informações aos médicos plantonistas. 
Resolve, então, escrever o seguinte aviso: todos os médicos devem permanecer _____________. Há _____________ 
pessoas trabalhando do que se esperava. Seguem _____________ todas as cópias dos prontuários.” Assinale a 
alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) alerta / menos / anexa     D) alertos / menos / anexo  
B) alerta / menas / anexo     E) alertos / menos / anexas                                                              
C) alerta / menos / anexas   
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03 
Leia o seguinte trecho do texto de apoio elaborado para subsidiar o debate nas Conferências Municipal e Estadual de 
Saúde em Salvador, Bahia, em junho de 2011. 

O que é o SUS? 
 

[...] o SUS é um projeto que assume e consagra os princípios da Universalidade, Equidade e Integralidade da 
atenção à saúde da população brasileira, o que implica conceber como “imagem-objetivo” de um processo de reforma 
do sistema de saúde “herdado” do período anterior, um “sistema de saúde”, capaz de garantir o acesso universal da 
população a bens e serviços que garantam sua saúde e bem-estar, de forma equitativa e integral. Ademais, se 
acrescenta aos chamados “princípios finalísticos”, que dizem respeito à natureza do sistema que se pretende 
conformar, os chamados “princípios estratégicos”, que dizem respeito às diretrizes políticas, organizativas e 
operacionais, que apontam “como” deve vir a ser construído o “sistema” que se quer conformar, institucionalizar. Tais 
princípios são, como vocês sabem, a Descentralização, a Regionalização, a Hierarquização e a Participação social. [...]  

(TEIXEIRA, Carmen. Os princípios do Sistema Único de Saúde. 2011. p. 2. Disponível em: 
http://www.saude.ba.gov.br/pdf/OS_PRINCIPIOS_DO_SUS.pdf. Acesso em: 19/03/2014.) 

 

Qual das alternativas substitui corretamente a palavra “ademais”, empregada pela autora no trecho anterior?  
A) Aliás.  B) Logo.  C) Todavia.  D) Contudo.  E) Entretanto.                                                                                              
 

04 
Analise a classificação das orações subordinadas adverbiais apresentadas e, em seguida, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A não ser que o valor das consultas suba consideravelmente, os profissionais não continuarão trabalhando. – 

Condicional  
(     ) Não vai a um posto de saúde sem que permaneça lá o dia todo. – Consecutiva 
(     ) O residente fez todo o trabalho sem que ninguém o ajudasse. – Concessiva 
(     ) Ingênuo que era, sempre se deixava enganar pelos outros. – Causal 
(     ) Desde que ele chegou aqui, não parou mais de trabalhar. – Temporal  
A sequência está correta em 
A) V, V, V, V, V.  B) V, F, V, F, F.  C) F, F, F, F, F.  D) F, F, V, V, F.  E) V, V, F, F, F.  
 

05 
O parágrafo a seguir corresponde a um trecho da reportagem “O Brasil tem metade dos médicos que precisa”, 
publicado na revista IstoÉ, em julho de 2013. 
 

Nos hospitais e nos órgãos públicos, há diversos relatos dramáticos que envolvem a dificuldade para se contratar 
médicos, mas poucos se comparam à situação enfrentada por Henrique Prata, gestor do Hospital do Câncer de Barretos, 
uma das mais respeitadas instituições do País na especialidade. Nem oferecendo um respeitável salário de R$ 30 mil 
para seis profissionais que seriam enviados a Porto Velho, em Rondônia, ele conseguiu os especialistas que procurava. 
Henrique Prata explica: “Há cerca de dois anos venho notando a falta de médicos no Brasil. Hoje, oferecemos salário 
inicial de R$ 18 mil por oito horas diárias de trabalho, mas não conseguimos gente para trabalhar. Está mais fácil achar 
ouro do que médico. 

(Disponível em: http://www.istoe.com.br/reportagens/313133_O+BRASIL+TEM+METADE+DOS+MEDICOS+QUE+PRECISA. Acesso em: 03/05/2014.) 
 

No parágrafo, o sujeito da oração destacada classifica-se corretamente como 
A) elíptico.        D) indeterminado.  
B) passivo.        E) oração sem sujeito.                                                                                              
C) composto.   
 

06 
Analise o emprego do pronome pessoal “si” nas frases a seguir. 
I. A filha de Maria estava doente, mas a mãe queria a filha junto de si. 
II. Depois da cirurgia, quando voltou a si, não se lembrava de nada. 
III. Os enfermeiros daquele hospital vivem brigando entre si. 
IV. A médica sempre fala de si para os residentes.  
Estão corretas as afirmativas  
A) I, II, III e IV.        D) I, III e IV, apenas.   
B) I e II, apenas.       E) II, III e IV, apenas. 
C) II e III, apenas.   
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07 
Analise as justificativas dadas para o emprego ou não do acento indicativo de crase, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Pedro é um bom servidor público, mas não vai àquela reunião. – Pronome demonstrativo que exerce a função de 

determinante. 
(     ) Todo médico deve obedecer as leis do local onde trabalha. – O acento não ocorre por causa da regência do verbo 

“obedecer”. 
(     ) O enfermeiro nunca foi a escola. – Qualquer escola (substantivo empregado no sentido geral e abstrato). 
(     ) Ela permaneceu horas e horas a espera de socorro. – O emprego do acento é facultativo. 
(     ) Ele percebeu que alguém bateu à porta da recepção. – Empurrou, bateu com força. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F, V, F.  B) V, F, V, F, F.  C) F, V, V, F, F.  D) V, V, F, F, V.  E) V, F, V, V, F.  
 

08 
Complete os espaços em branco utilizando o substantivo composto entre parênteses. 
a) Vera come muitas ______________ para ter uma boa saúde. (couve-flor) 
b) Quando eu me formar neste curso, vou comprar vários ______________. (porta-retrato) 
c) Todas as ______________ Pedro tira plantão. (segunda-feira) 
Os termos que completam correta e sequencialmente as afirmativas anteriores são  
A) couve-flores / porta-retratos / segundas-feiras  D) couves-flores / portas-retratos / segunda-feiras                                                                                              
B) couve-flores / portas-retratos / segunda-feiras  E) couves-flores / portas-retratos / segundas-feiras  
C) couves-flores / porta-retratos / segundas-feiras  
 

09 
Leia a manchete publicada na revista IstoÉ e analise o emprego da palavra destacada. 
 

O Brasil tem metade dos médicos que precisa 
 

Conheça o retrato dramático da saúde pública no Brasil e saiba por que o programa do governo de importação de 
médicos pode ajudar a resolver esse flagelo. 

(Disponível em: http://www.istoe.com.br/reportagens/313133_O+BRASIL+TEM+METADE+DOS+MEDICOS+QUE+PRECISA. Acesso em: 03/05/2014.) 
 

Assinale a alternativa que apresenta a regra gramatical que justifica corretamente o emprego do “por que”. 
A) Pode ser substituído pela conjunção causal “já que, visto que, uma vez que”, que é subordinada. 
B) Pode ser substituído por “pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais”, neste caso, tem-se a preposição “por” 

seguida da conjunção “que”.  
C) Pode ser substituído por uma das expressões “por qual motivo” ou “por qual razão”, neste caso, tem-se a preposição 

“por” seguida da conjunção “que”. 
D) Pode ser substituído por “pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais”, neste caso, tem-se a preposição “por” 

seguida do pronome interrogativo “que”. 
E) Pode ser substituído por uma das expressões “por qual motivo” ou “por qual razão”, neste caso, tem-se a preposição 

“por” seguida do pronome interrogativo “que”. 
 

10 
“Não basta que a linguagem seja puramente racional para que o homem se comunique. Em muitas situações 

comunicativas, lançamos mãos de recursos para que a linguagem se torne mais atraente, mais simpática, contribuindo 
para formar a convicção do leitor ou do ouvinte – é a denominada ‘linguagem afetiva’. O resultado desse uso é uma 
linguagem mais sensível, mais comparativa, mais emocional, menos racional. Para obter esse efeito, o comunicador 
lança mão das chamadas figuras de estilo, conhecidas também como figuras de linguagem. Figuras são modos de dizer, 
alguns dos quais alteram a forma regular das palavras ou das orações, e outros modificam ou omitem o sentido próprio 
da expressão.”  
(RBEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da língua portuguesa para concursos. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013. p. 739. Adaptado.) 

 

Marque a alternativa em que a figura de linguagem está correta. 
A) Maria é doce como o açúcar. – Metáfora  
B) O pé da cadeira sujou de açúcar. – Hipérbole 
C) Se você comer todo o açúcar do pote, ficará doente. – Antítese                                                                                                 
D) O açúcar pulou e se esparramou pelo chão da casa. – Eufemismo  
E) Dizem que no país do sol nascente, as pessoas não comem muito açúcar. – Perífrase  
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

11 
Considere os seguintes argumentos: 

• Bianca gosta de chocolate se e somente se gosta de doces; 

• Pedro gosta de suco de laranja se Bianca também gosta; 

• Ou Pedro gosta de suco de laranja ou Bianca não gosta de chocolate; e, 

• Bianca não gosta de doces. 

A partir do argumento apresentado, é correto afirmar que  
A) Bianca gosta de suco de laranja. 
B) ambos, Pedro e Bianca, gostam de suco de laranja. 
C) nem Pedro, nem Bianca gostam de suco de laranja.  
D) Bianca gosta de chocolate e Pedro não gosta de suco de laranja. 
E) Pedro gosta de suco de laranja, mas Bianca não gosta de chocolate.  
 

12 
A Prefeitura Municipal de uma cidade analisou o número de Processos Administrativos tramitados em cada setor em 
dado mês, com o intuito de analisar os gastos com sua gestão documental. Da análise, obteve o seguinte resultado: 

• A Secretaria de Fazenda tramitou 30 Processos; 

• A Secretaria de Educação tramitou o mesmo número de Processos que a Secretaria de Esporte e Cultura; 

• A Secretaria da Saúde tramitou quatro vezes mais Processos que a Secretaria de Educação; 

• A Secretaria de Desenvolvimento tramitou o dobro de Processos que a Secretaria de Fazenda; 

• O número de Processos tramitados pela Secretaria de Esporte e Cultura é igual à diferença entre o número de 

Processos tramitados pela Secretaria da Saúde e pela Secretaria de Desenvolvimento; e, 

• A Secretaria da Saúde foi a que mais tramitou Processos no decorrer do mês. 

Considerando que o valor por tramitação é de R$ 35,00 e que, neste mês, foram tramitados, no total, 210 Processos 
Administrativos, então o custo total pela tramitação de Processos referentes à Secretaria da Saúde é de 
A) R$ 2.800,00.  B) R$ 3.300,00.  C) R$ 3.560,00.  D) R$ 4.280,00.  E) R$ 4.640,00. 
 

13 
A proposição composta “Se o cão corre atrás do gato, então o pato voa” é equivalente a 
A) o pato voa e o cão não corre atrás do gato. 
B) o cão corre atrás do gato e o pato não voa. 
C) ou o cão não corre atrás do gato, ou o pato voa. 
D) o cão não corre atrás do gato ou o pato não voa. 
E) se o pato não voa, então o cão não corre atrás do gato.  
 

14 

A área de um retângulo mede 216 cm2 e suas dimensões, em cm, são x e y. Considerando que a razão 
y

x
 é igual a 

2

3
, 

então o perímetro desse retângulo é igual a 
A) 36 cm.  B) 42 cm.  C) 54 cm.  D) 60 cm.  E) 72 cm. 
 

15 
Considere a seguinte operação aritmética: 8AB – 2BA = ? 
Sabe-se que A é um algarismo par e B, ímpar. Assim, considerando B > A, então, dentre as seguintes alternativas, a 
que apresenta uma possível solução para essa operação é 
A) 521.   B) 532.   C) 545.   D) 573.   E) 607. 
 

16 
A turma de Pedro e Lara está concluindo o curso acadêmico e, por esse motivo, realizará uma festa de formatura. 
Considerando que nessa festa Pedro e Lara, juntamente com outros quatro amigos, ocuparão uma mesa redonda com 
seis cadeiras, então o número de disposições distintas que esses amigos podem se sentar de modo que Pedro e Lara 
sempre fiquem juntos é 
A) 24.   B) 36.   C) 48.   D) 60.   E) 72. 
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17 
Considere a seguinte sequência lógica composta por letras do alfabeto português: 

A, F, D, I, G, L, J, O, M, ... 

A próxima letra que completa corretamente a sequência é 

A) N.   B) P.   C) Q.   D) R.   E) S. 

 

18 
Em uma feira, Mariana gastou R$ 32,40 para comprar 2 kg de laranja, 3 kg de banana e 4 kg de abacate. Sabe-se que o 

quilo de laranja custa o dobro do de banana e, se Mariana não tivesse comprado laranja, teria gasto apenas R$ 22,80. 

Dessa forma, a diferença entre o preço por quilo do abacate e o preço por quilo da banana é igual a  

A) R$ 0,90.  B) R$ 1,20.  C) R$ 1,50.  D) R$ 1,90.  E) R$ 2,40. 

 

19 
Em um grupo de 115 pessoas, 80 possuem formação de nível superior (curso universitário), 75 possuem formação de 

nível médio técnico (curso técnico integrado ao nível médio) e 60 possuem as duas formações. Dessa forma, qual o 

número de pessoas que NÃO possui qualquer dessas formações? 

A) 15.   B) 20.   C) 25.   D) 30.   E) 35. 

 

20 
Fabrício e três amigos estão jogando bola na quadra poliesportiva do bairro onde moram. Em certo momento da 

partida, as distâncias, em metros, entre Fabrício e cada um de seus amigos formavam, quando dispostas 

ordenadamente, uma progressão aritmética de razão 2,5. Dessa forma, se Fabrício se encontra a 3 metros de seu 

amigo mais próximo, então a distância entre Fabrício e seu amigo posicionado mais ao longe é, em metros, de 

A) 8,0.   B) 10,5.   C) 12,5.   D) 16,5.   E) 24,0. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21 
Leia a seguir o trecho de Boaventura de Sousa Santos, cientista político de Portugal.  

“‘É na América Latina que está acontecendo a emergência de um novo socialismo para o século 21’. Esta afirmação de 

Boaventura de Sousa Santos, cientista político de Portugal, pode ser confirmada quando olhamos o processo social e 

político que está acontecendo na Bolívia, no Equador e na Venezuela e contagiando outras partes do continente. [...] É 

um caminho na direção de uma verdadeira independência política dos nossos povos, da libertação social de uma imensa 

massa de excluídos e de uma integração nova dos diversos países em uma pátria grande que foi sonhada por Bolívar [...] 

A partir da autonomia de cada país, é preciso integrá-los em um esforço comum de libertação social e econômica dos 

povos, de luta contra as desigualdades sociais e de diálogo intercultural em função de construir uma identidade comum. 

O processo bolivariano – que no Equador se chama processo cidadão, na Bolívia, revolução indígena e na Venezuela, 

simplesmente novo bolivarianismo – tem como espinha dorsal a valorização das culturas indígenas, o papel 

preponderante da educação em todos os níveis e para todos. Além disso, busca a integração entre setores militares e 

civis e insiste em uma maior unidade entre Estado e sociedade.” 
(Disponível em: www.mundojovem.com.br.) 

 

O ícone inspirador de algumas teorias e do nome que embasa os processos citados é Simón Bolívar, líder de 

independência da América Latina, cujo projeto principal consistia em 

A) romper com as forças metropolitanas e implantar o governo de cunho socialista, nos moldes marxistas. 

B) estabelecer monarquias constitucionais e livres pela América, para manter, então, a posição hegemônica da elite 

criolla, da qual fazia parte. 

C) formar uma única América Latina, livre, unida e republicana. Era o chamado “Pan americanismo”, que não chegou de 

fato a acontecer. 

D) implantar repúblicas pela América, autônomas no sentido econômico, mas sob a liderança política do país mais 

desenvolvido, ou seja, da Venezuela. 

E) libertar a América do Imperialismo europeu, mais especificamente inglês, e estabelecer um vínculo institucional com 

os EUA, país em franca ascensão na época. 
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22 
“Na casa da ladeira da praça, quase na esquina de um beco, há um burburinho estranho, na tarde ensolarada de 1834. 
Lá moram Domingos e Rosa, ambos escravos libertos, ele alfaiate, ela vendedora de comida e doces pela cidade. Mas o 
restante dos cômodos e a ‘loja’, no porão, são sublocados para outros libertos e também para escravos de ganho, 
formando uma comunidade de quase sessenta pessoas. Pela cidade, desde cedo, o cochicho se espalhou, por onde os 
escravos e libertos se encontraram nas fontes públicas, onde colhiam água para as casas, nos pontos de venda de 
miudezas e comestíveis, na entrega do pão [...] 
– Tem reunião às 3 horas na casa da Rosa!” 

(LAPORTA, Giselda Nicolelis. O sol da liberdade. 23. ed. São Paulo: Atual, 2004. (Entre linhas: Sociedade) p. 16-17.) 
 

O trecho anterior refere-se a um importante movimento emancipacionista, que marcou o período colonial brasileiro, 
denominado 
A) Revolta dos Malês.      D) Inconfidência Mineira. 
B) Conjuração Baiana.      E) Insurreição Pernambucano. 
C) Guerra dos Mascates. 

 
23 
“O golpe representou, antes de tudo, a ruptura do processo democrático que o Brasil construía há menos de 20 anos. 
[...] É certo também que todavia ainda era uma democracia frágil, tanto assim que dois dos presidentes desse período 
(1945-1964) eram militares – Dutra e Getúlio Vargas – e dois deles não completaram seus mandatos – Getúlio se 
suicidou e Jânio Quadros renunciou logo no início do mandato. Apenas um desses presidentes havia sido civil – Juscelino 
Kubitschek.”               (Disponível em: http://www.cartanaescola.com.br/mobile/single/32.) 
 

Considerando o real cenário político econômico do Brasil no período de 1945-1964, que precedeu o Golpe Militar, é 
correto afirmar que 
A) o modelo econômico era centrado no consumo de produtos sofisticados e no chamado “Milagre Econômico”. 
B) foi um período peculiar da economia brasileira, caracterizado por estabilidade econômica e extinção plena da dívida 

externa. 
C) caracterizou-se por ser um período oligárquico, dominado por coronéis, pelo clientelismo e pelos votos censitário e 

de cabresto.   
D) caracterizou-se por uma intensa participação popular na vida política e econômica do país, principalmente por parte 

dos trabalhadores.  
E) ficou marcado pela execução, a nível nacional, e irrevogabilidade das reformas de base: agrária, universitária e 

eleitoral, entre outras. 

 
24 

Governo Federal distribui 50 mil ingressos para a Copa 
 

Indígenas receberão dois mil ingressos e os demais serão sorteados entre alunos de escolas participantes do 

programa Mais Educação. 
 

Neste sábado (03.05), o Governo Federal realiza o sorteio que vai distribuir ingressos para jogos da Copa do Mundo 
da FIFA Brasil 2014 a estudantes de escolas públicas nas cidades-sedes do torneio. A FIFA doou 50 mil ingressos para os 
programas sociais brasileiros e para a população indígena. Deste total, 48 mil serão sorteados entre alunos de escolas 
participantes do programa Mais Educação. Outros 2 mil bilhetes serão entregues para a comunidade indígena, por meio 
da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Comitê Intertribal. 

(Disponível em: http://www.copa2014.gov.br/noticia/governo-federal-distribui-50-mil-ingressos-para-a-copa) 
 

No epicentro das notícias do Brasil atual, por mais que existam turbulências políticas e econômicas, está, sem dúvida, 
a realização da Copa do Mundo. Acerca desse assunto, analise as afirmativas. 
I. Todo país que sedia a Copa do Mundo obtém lucros incalculáveis, pois tem suas despesas subvencionadas pela FIFA. 

Há, portanto, um interesse econômico, maior ainda que a questão do esporte. 
II. Segundo fontes governamentais, não há dinheiro do orçamento da União nos estádios. Eles foram erguidos com 

financiamento do BNDES, recursos locais e recursos da iniciativa privada. 
III. A Copa do Mundo retirou algumas verbas dos orçamentos da Saúde e da Educação temporariamente, mas, como 

ambos aumentam a cada ano, não haverá impactos nesses setores. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.  B) II, apenas.  C) III, apenas.  D) I e III, apenas. E) II e III, apenas. 
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25 
Leia os trechos a seguir: 
“O Mercantilismo criou as condições necessárias para a ascensão da burguesia como classe dominante e o surgimento 
de uma sociedade econômica fundada em bases do capitalismo.”  

(IANNONE, R. A. A Revolução Industrial. São Paulo: Moderna, 1992. p. 40.) 
 

“O ouro brasileiro deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e fábricas na Inglaterra.” 
(Eduardo Galeano.) 

 

De acordo com os trechos, analise as afirmativas correlatas. 
I. “O mercantilismo está relacionado à implantação do chamado Antigo Sistema Colonial, de grande importância no 

processo de Acumulação Primitiva do Capital.” 
 

ASSIM, 
 

II. “O sistema mercantil favorece o desenvolvimento equitativo de bens e serviços, no que tange aos países e classes 
sociais diretamente envolvidos.” 

Assinale a afirmativa correta. 
A) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda, falsa. 
B) A primeira afirmativa é falsa e a segunda, verdadeira. 
C) Ambas afirmativas são falsas, embora sejam complementares. 
D) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda completa a primeira. 
E) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda não completa a primeira.  

 
26 
“Os fatos históricos são cognoscíveis cientificamente, mas essa exigência deve levar em conta seus caracteres 
específicos. Por um lado, os fatos históricos são contraditórios como o próprio decorrer da história, eles são percebidos 
diferentemente (porque ocultados) segundo o tempo, o lugar, a classe, a ideologia. Por outro, escapam a 
experimentação direta por sua natureza passada; são suscetíveis apenas de aproximações progressivas, sempre mais 
próximas do real, nunca acabadas nem completas.” 

(CHESNEAUX, Jean. Devemos fazer Tábula Rasa do Passado? – Sobre a história e os historiadores. São Paulo: Ática, 1995. p. 67.) 
 

Observe a charge: 

 
(Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=ditadura+no+brasil&client=firefox-a&hs=NK4&rls=org.mozilla: p.blogspot.coregime-

militar-no-brasil-em-charges.html%3B400%3B261.) 
 

Em relação ao trecho e à charge apresentados, analise as afirmativas. 
I. O fato histórico ao qual a charge se refere carece de inúmeros esclarecimentos e, apesar de alguns esforços para 

trazer a verdade à baila, ainda estamos longe de alcançá-la. 
II. A história oficial atende a interesses oficiais e é, na maioria das vezes, “passada a limpo” de acordo com o grupo que 

estabelece o poder. 
III. Não existe verdade absoluta em história, até por uma questão de fato científica, advinda da impossibilidade de 

comprovar irrefutavelmente todos os fatos. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.  B) I, apenas.  C) II, apenas.  D) I e II, apenas.  E) II e III, apenas. 
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27 
Os países que já fizeram ou fazem parte do Mercosul, como membros plenos, são, respectivamente: Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai. A Venezuela está em processo de adesão e se tornará membro efetivo quando entrar em vigor o 
Protocolo de Adesão da República Bolivariana da Venezuela ao grupo. Dentre os objetivos e funções prioritárias do 
Mercosul, assinale a afirmativa correta. 
A) Parceria estabelecida entre os países do continente sul-americano, para combater as demandas do imperialismo e do 

neoliberalismo Europeu e Norte Americano, disputando com eles a hegemonia econômica mundial. 
B) Organização de cunho governamental, mas com o apoio e o subsídio da sociedade civil e da burguesia industrial, que 

tem o intuito de estabilizar e uniformizar a moeda americana, inclusive com a adesão da América do Norte. 
C) Associação internacional que viabiliza a ruptura total das fronteiras americanas, através da abolição das taxas alfande-

gárias e da hierarquia econômica dos países membros, que devem agir de acordo com as designações do país líder. 
D) Confederação de Estados nacionais livres, porém com objetivos econômicos comuns, baseados principalmente na 

produção de elementos primários e na manutenção da tradição americana de fornecedora de matéria-prima e 
sustentabilidade. 

E) União Aduaneira, onde são praticadas tarifas de importação e exportação comuns, livre circulação de mercadorias, 
capitais e serviços. Almeja-se que se torne um Mercado Comum, proporcionando, além dos aspectos citados, a livre 
circulação pessoas. 

 

28 
Texto I 
“Artigo 215 – O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e 
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.  
1. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos 
participantes do processo civilizatório nacional.” 

(Direitos Indígenas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/leis1.pdf.) 

 

Texto II 

 
(Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=quarup&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=. 

blogspot.com%252F2011_12_01_archive.html%3B400%3B268.) 
 

Sobre a situação dos indígenas na sociedade brasileira atual, principalmente no aspecto cultural, analise as 
afirmativas. 
I. Em termos genéticos, uma parcela considerável da população latino-americana e brasileira, em particular, apresenta 

traços indígenas. 
II. O Brasil apresenta uma ancestralidade matrilinear indígena elevada, embora a cultura desse grupo tenha 

permanecido incólume.  
III. Em termos culturais, a presença indígena no Brasil e na América Latina como um todo é imensurável, de tão grande 

e multifacetada. 
IV. São culturas complexas, variadas, em constante interação e mudança, repletas de conflitos, com visões de mundo e 

práticas de vida peculiares. 
V. Tanto o índio, quanto sua cultura, hoje, são vistos como patrimônio imaterial e, portanto, permanecem sob os 

auspícios da sociedade civil.  
Estão corretas apenas as afirmativas  
A) II e V.  B) I, II e III.  C) I, III e IV.  D) II, IV e V.  E) III, IV e V. 
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29 
Observe as charges. 
 

 
(Disponível em: https://www.google.com.br/ search?q= 

charge+sobre+ditadura+na+america&newwindow=1.) 

 
(Disponível em: https://www.google.com.br/search? 

q=charge+sobre+ditadura+na+america&newwindow=1-portugues-
edita-em-livro-oito-anos-de-trabalho-sobre-a%3B485%3B364.) 

 

As charges referem-se a dois aspectos comuns a algumas ditaduras da América, a saber: 
A) O estabelecimento de um Estado de Direito, a partir da força e da limitação de agremiações e partidos de cunho 

socialista. 
B) A imposição de governos autocráticos e uma influência direta (ou indireta) dos EUA nesses processos, num contexto 

de Guerra Fria. 
C) O confronto militar direto entre as duas superpotências do século XX e a manipulação dos grupos de extrema direita 

que ameaçavam o equilíbrio americano. 
D) A militarização do Estado na América Latina e o estabelecimento de uma maior unidade popular, de uma aliança de 

socialistas, comunistas e cristãos de esquerda.    
E) A crise do populismo e a expansão inexorável do neoliberalismo, sistema que voltou a direcionar a economia 

latino-americana desde a Primeira Grande Guerra. 

 
30 

Juscelino Kubitschek foi assassinado, conclui a Comissão da Verdade de SP 
 

O órgão municipal apresentará documento com indícios de que ex-presidente foi alvo de uma conspiração, 

e não morto em acidente de carro. 
 

(Por Redação — publicado 09/12/2013 17:07h, última modificação 10/12/2013 10:19h.)  
 

O ex-presidente Juscelino Kubitschek foi assassinado, e não morto em acidente, conclui Comissão da Verdade. 
A Comissão Municipal da Verdade Vladimir Herzog, da cidade de São Paulo, vai divulgar na terça-feira 10 um 

documento com evidências de que o ex-presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961) foi assassinado durante viagem de 
carro na rodovia Presidente Dutra, e não morto em um acidente, como registra a história oficial. O relatório reúne 90 
indícios, “evidências, provas, testemunhos, circunstâncias, contradições, controvérsias e questionamentos” que 
concluem que o ex-presidente foi alvo de um complô em 22 de agosto de 1976. Segundo a versão oficial, JK, que 
tentava articular a volta da democracia ao País, morreu em um acidente com um Opala na estrada.  

(Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/comissao-da-verdade-de-sp-vai-declarar-que-jk-foi-assassinado-2144.html.) 
 

Juscelino Kubitschek governou o país de 1956 a 1961 e teve seu governo marcado, principalmente, pelo(a) 
A) chegada ao Brasil dos productos de bens não duráveis (têxteis e alimentos), no que se chamou de “substituição das 

importações. 
B) criação da ESG (Escola Superior de Guerra), devido aos conflitos de Jacareacanga e Aragaças, que visavam 

desestabilizar seu governo. 
C) renegociação da dívida externa, através de uma moratória conhecida como “Convênio de Taubaté”, onde teve o 

apoio das oligarquias paulistas. 
D) Plano de Metas, que definia os principais objetivos a serem atingidos no seu governo, nos setores de energia, 

transporte, indústria, alimentação e educação. 
E) Plebiscito que restabeleceu o presidencialismo como sistema de governo no Brasil, pois este havia sido, 

temporariamente, extinto pela lei de Segurança nacional.                                                                                                
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
O texto a seguir contextualiza o tema tratado nas questões de 31 a 34.  
 

“Um relatório divulgado nesta quinta-feira na reunião da ONU sobre mudanças climáticas que ocorre em Bonn, na 
Alemanha, destaca o Brasil como o país que mais reduziu o desmatamento e as emissões de gases que causam 
aquecimento global. O documento, produzido pela organização Union of Concerned Scientists (União de Cientistas 
Preocupados, em tradução livre), com sede nos Estados Unidos, explora como, na primeira década deste século, o Brasil 
conseguiu se distanciar da liderança mundial em desmatamento e do terceiro lugar em emissões de gases e se 
transformou em exemplo de sucesso.” 

(Disponível em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/06/140604_desmatamento_relatorio_ac_hb.shtml.  
Acesso em: 05/06/2014, às 5h43.) 

 

31 
Responsável pelo evento, a Organização das Nações Unidas (ONU) possui uma agência responsável por promover a 
conservação do meio ambiente e o uso eficiente de recursos no contexto do desenvolvimento sustentável. Esta 
agência, considerada a principal autoridade global em meio ambiente, é popularmente conhecida pela sigla 
A) OMPI.  B) CEPAL.  C) ACNUR.  D) PNUMA.  E) ACNUDH. 

 
32 
No estudo da trajetória da devastação ambiental no Brasil, o ecossistema mais atingido na história do país é o(a) 
A) Cerrado.       D) Floresta Amazônica. 
B) Caatinga.       E) Pantanal Matogrossense. 
C) Mata Atlântica. 
 

33 
O gráfico apresenta os índices de desmatamento na região da Amazônia Legal antes e depois da implantação do 

Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal.  
 

 
(Disponível em: http://www.mma.gov.br/florestas/controle-e-preven%C3%A7%C3%A3o-do-desmatamento/plano-de-a%C3%A7%C3%A3o-

para-amaz%C3%B4nia-ppcdam.) 
 

Com base no gráfico, analise as afirmativas. 

I. No século XXI, o Brasil vem alcançando uma diminuição contínua e linear do índice. 

II. O mais alto índice foi alcançado no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. 

III. De modo geral, os índices alcançados antes do PPCDAm eram mais altos que depois dele.   

IV. O menor índice de desmatamento está registrado no governo de Fernando Collor de Mello. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

A) I e II.   B) I e III.  C) II e III.  D) II e IV.  E) III e IV. 
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34 
Para alcançar o sucesso atual, destacam-se as seguintes ações que são consideradas fundamentais, EXCETO:

A) Criação de novas áreas protegidas na Amazônia, incluindo reservas

B) Emendas que vêm sendo integradas ao Código Florestal brasileiro, sancionado no governo de Fernando Henrique 

Cardoso. 

C) Implantação no governo de Luiz Inácio Lula da Silva do Plano de Prevenção e Controle do Des

Amazônia Legal. 

D) Atuação do Ministério Público, com ações judiciais que reforçaram a aplicação das leis e a ajuda de sistemas 

avançados de mapeamento e monitoramento.

E) Adoção das moratórias voluntárias adotadas pela indústria da soja e da 

produzidos em terras desmatadas da Amazônia.

 

35 
O evento que marcou o primeiro encontro dos presidentes dos EUA, 

iniciada a crise entre as duas nações por causa da Ucrâni

França, dos 70 anos do “Dia D” como ficou conhecido(a)

A) a data da vitória da Tríplice Entente e do fim da Primeira Guerra Mundial. 

B) a derrocada da URSS com o fim do comunismo, após a reunificação

C) a manobra dos EUA em lançar duas bombas atômicas sobre o Japão, em 1945.

D) o desembarque das tropas aliadas na Normandia, na Segunda Guerra Mundial.

E) o dia em que a burguesia derrubou a monarquia de Luís XVI iniciando a Revolução Francesa.

 

36 
Leia atentamente a figura. 
 

(Disponível em: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,imposto
 

A prática de discriminar, na nota fiscal, o valor pago em Imposto de Renda, que v

Brasil, ocorre em decorrência de uma 

A) cobrança dos consumidores para efetuar suas declarações.

B) convenção estabelecida entre os países integrantes da Unasul.

C) decisão internacional acordada entre os países membros da ONU

D) exigência legal por meio de uma lei de 2012 regulamentada este ano.

E) manifestação das entidades comerciais devido à alta taxa de cobrança.
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se as seguintes ações que são consideradas fundamentais, EXCETO:

Criação de novas áreas protegidas na Amazônia, incluindo reservas indígenas e unidades de uso sustentável.

Emendas que vêm sendo integradas ao Código Florestal brasileiro, sancionado no governo de Fernando Henrique 

Implantação no governo de Luiz Inácio Lula da Silva do Plano de Prevenção e Controle do Des

Atuação do Ministério Público, com ações judiciais que reforçaram a aplicação das leis e a ajuda de sistemas 

avançados de mapeamento e monitoramento. 

Adoção das moratórias voluntárias adotadas pela indústria da soja e da carne bovina, não comprando produtos 

produzidos em terras desmatadas da Amazônia. 

O evento que marcou o primeiro encontro dos presidentes dos EUA, Barack Obama, e da Rússia, 

iniciada a crise entre as duas nações por causa da Ucrânia, foi a comemoração no dia 6 de junho, em 

França, dos 70 anos do “Dia D” como ficou conhecido(a) 

a data da vitória da Tríplice Entente e do fim da Primeira Guerra Mundial.  

a derrocada da URSS com o fim do comunismo, após a reunificação alemã. 

a manobra dos EUA em lançar duas bombas atômicas sobre o Japão, em 1945. 

o desembarque das tropas aliadas na Normandia, na Segunda Guerra Mundial. 

o dia em que a burguesia derrubou a monarquia de Luís XVI iniciando a Revolução Francesa.

(Disponível em: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,imposto-na-nota-fiscal-vai-vigorar-sem-punicao

A prática de discriminar, na nota fiscal, o valor pago em Imposto de Renda, que vem se tornando uma prática no 

cobrança dos consumidores para efetuar suas declarações. 

convenção estabelecida entre os países integrantes da Unasul. 

decisão internacional acordada entre os países membros da ONU. 

exigência legal por meio de uma lei de 2012 regulamentada este ano. 

manifestação das entidades comerciais devido à alta taxa de cobrança. 

se as seguintes ações que são consideradas fundamentais, EXCETO: 

indígenas e unidades de uso sustentável. 

Emendas que vêm sendo integradas ao Código Florestal brasileiro, sancionado no governo de Fernando Henrique 

Implantação no governo de Luiz Inácio Lula da Silva do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na 

Atuação do Ministério Público, com ações judiciais que reforçaram a aplicação das leis e a ajuda de sistemas 

carne bovina, não comprando produtos 

, e da Rússia, Vladimir Putin, após 

a, foi a comemoração no dia 6 de junho, em Colville, na 

o dia em que a burguesia derrubou a monarquia de Luís XVI iniciando a Revolução Francesa. 

 
punicao-para-quem-descumprir, 1506722.) 

em se tornando uma prática no 
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37 
“Movimento mundialmente conhecido como  , que teve início em 2011 em países do norte da 
África e oriente médio na Ásia, ainda se encontra em grande conflito no(a) ___________________, governado(a) por 
Bashar al-Assad.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) Guerra Fria / Rússia      D) Crise da Crimeia / Ucrânia 
B) Primavera Árabe / Síria     E) Outono Vermelho / Palestina 
C) Guerra do Golfo / Iraque 

 
O texto a seguir contextualiza o tema tratado nas questões de 38 a 40.  
 

“O Grupo de Implementação de Cúpulas (Gric) da Organização de Estados Americanos (OEA) decidiu convidar Cuba para 
a próxima reunião da entidade, que acontece no Panamá, em 2015. Decisão foi feita durante reunião do grupo de 
trabalho realizada na 44ª Assembleia Geral, que termina hoje em Assunção.” 

(Disponível em: http://www.jb.com.br/internacional/noticias/2014/06/05/oea-convida-cuba-para-proxima-assembleia-geral/.  
Acesso em: 05/06/2014, às 15h55.) 

 

38 
Sobre a realidade atual de Cuba, é INCORRETO afirmar que 
A) obteve apoio do governo brasileiro por meio do financiamento do BNDES para ampliação e modernização do Porto 

de Mariel. 
B) recebeu visita do Papa Bento XVI que declarou apoio às suas reformas econômicas e posicionou-se pelo fim do 

embargo ao país. 
C) a Câmara do Comércio, maior entidade empresarial dos EUA, anunciou que pediria ao governo norte-americano o 

fim do embargo. 
D) tem a Venezuela como principal parceiro comercial e já teve reestabelecida às relações comerciais bilaterais com a 

União Europeia. 
E) mantém, em regime de prisão semiaberta, a blogueira Yoani Sánches por suas duras críticas à política interna do país, 

divulgadas no mundo. 

 
39 
A Organização dos Estados Americanos (OEA) foi fundada em 1948 com o propósito geral de 
A) fortalecer a cooperação, garantir a paz e a segurança na América e promover a democracia. 
B) promover o comércio conjunto entre as nações do continente e as demais nações do planeta. 
C) unir todas as nações do continente, formando o maior mercado econômico interno do mundo. 
D) submeter as nações ao domínio econômico e político dos EUA e das nações aliadas da Europa. 
E) criar, em meados do século XXI, uma grande nação heterogênea abrangendo todas as Américas.  

 
40 
Sobre a relação de Cuba com a entidade citada anteriormente, analise. 
I. A expulsão de Cuba ocorreu logo após o governo de Fidel Castro declarar adesão ao marxismo-leninismo da URSS. 
II. Cuba foi expulsa na década de 1960 sob a alegação de que o regime socialista era incompatível com a democracia. 
III. Em 2009, foi aprovado reingresso de Cuba na organização, mas o governo de Raul Castro recusou o retorno. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.  B) I, apenas.  C) II, apenas.  D) III, apenas.  E) II e III, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em 
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado. 

2. Não  é  permitida,  durante  a  realização  das  provas,  a  utilização  de  máquinas  calculadoras  e/ou  similares,  livros, 
anotações,  impressos  ou  qualquer  outro  material  de  consulta,  protetor  auricular,  lápis,  borracha,  corretivo. 
Especificamente,  não  é  permitido  que  o  candidato  ingresse  na  sala  de  provas  sem  o  devido  recolhimento,  com 
respectiva  identificação, dos  seguintes equipamentos: bip,  telefone  celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop,  ipad,  ipod, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de 
alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar‐se, comunicar‐se com outros candidatos e nem fumar. 

4. A  duração  da  prova  é  de  03  (três)  horas,  já  incluindo  o  tempo  destinado  à  entrega  do  Caderno  de  Provas  e  à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término 
da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado. 

6. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de nível superior, médio 
magistério e/ou normal superior, médio técnico, médio e fundamental completo e de 30 (trinta) questões para os 
cargos de nível fundamental incompleto. Leia‐o atentamente. 

7. As questões das provas objetivas são do  tipo múltipla escolha, com 05  (cinco) alternativas  (A a E) e uma única 
resposta correta. 

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 
que  lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam  incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha 
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato poderá retirar‐se do  local de provas somente a partir dos 90  (noventa) minutos após o  início de sua 
realização,  contudo  não  poderá  levar  consigo  o  Caderno  de  Provas,  sendo  permitida  essa  conduta  apenas  no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 
aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado 
Termo de Ocorrência,  testemunhado pelos 2  (dois) outros  candidatos, pelo  fiscal da  sala e pelo  coordenador da 
unidade. 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

‐  As  provas  aplicadas,  assim  como  os  gabaritos  preliminares  das  provas  objetivas  serão  divulgados  na  Internet,  no 
endereço eletrônico www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

‐ O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 03 
(três) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Concurso Público no endereço eletrônico www.idecan.org.br e no Anexo III do Edital. 

‐ A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 
acesso  pelo  candidato  ao  fornecer  dados  referentes  à  sua  inscrição  apenas  no  prazo  recursal,  ao  IDECAN,  conforme 
disposições  contidas no  endereço  eletrônico www.idecan.org.br, no  link  correspondente  ao Concurso  Público; ou  via 
presencial, por meio do formulário contido no Anexo III do Edital, devendo o candidato recorrente protocolar, no prazo 
recursal, o formulário na Central de Atendimento ao Candidato, no endereço citado no subitem 3.3.1 do Edital. 


