
 
 

CCCooonnnssseeelllhhhooo   RRReeegggiiiooonnnaaalll   dddeee   OOOdddooonnntttooolllooogggiiiaaa      
dddooo   EEEssstttaaadddooo   dddeee   AAAlllaaagggoooaaasss   –––   CCCRRROOO///AAALLL   

   

EEEDDDIIITTTAAALLL   NNNººº...   000000111///222000111111   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

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

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras 
e etc. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e o devido 
recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.  
 

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

04 - 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). 
 

05 - 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. 
 

06 - O Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 
 

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

08 - 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, observando o nome do cargo na parte superior da próxima 
página, 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.  
 

09 - 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 realização das provas levando o Caderno de Provas, no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 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.  
 

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

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site www.idecan.org.br, 
a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas escritas. 
  

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital nº. 001/2011, sendo 
observados os seguintes aspectos: 
 

a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas 
disporá de 02 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio 
disponibilizado no link correlato ao Concurso Público no site www.idecan.org.br. 
 

b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via internet, através do Sistema Eletrônico de 
Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, 
apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link 
correspondente ao Concurso Público. 
  
02 – M 
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CCAARRGGOO::  CCOONNTTAADDOORR  
  

TEXTO:     A escolha do seu par 
 

Há trinta anos, os adolescentes encontravam o sexo oposto em bailes de salão organizados por clubes, igrejas ou pais 
responsáveis preocupados com o sucesso reprodutivo de seus rebentos. 

Na dança de salão o homem tem uma série de obrigações, como cuidar da mulher, planejar o rumo, variar os passos, 
segurar com firmeza e orientar delicadamente o corpo de uma mulher. Homens levam três vezes mais tempo para 
aprender a dançar do que mulheres. Não que eles sejam menos inteligentes, mas porque têm muito mais funções a 
executar. Essa sobrecarga em cima do homem permite à mulher avaliar rapidamente a inteligência do seu par, a sua 
capacidade de planejamento, a sua reação em situações de stress. A mulher só precisa acompanhá-lo. Ela pode dedicar 
seu tempo exclusivamente à tarefa de avaliação do homem. 

Uma mulher precisa de muito mais informações do que um homem para se apaixonar, e a dança permitia a ela avaliar 
o homem na delicadeza do trato, na firmeza da condução, no carinho do toque, no companheirismo e no significado que 
ele dava ao seu par. Ela podia analisar como o homem lidava com o fracasso, quando inadvertidamente dava uma pisada 
no seu pé. Podia ver como ele se desculpava, se é que se desculpava, ou se era do tipo que culpava os outros. 

Essa convenção social de antigamente permitia ao sexo feminino avaliar numa única noite vinte rapazes entre os 500 
presentes num grande baile. As mulheres faziam um verdadeiro teste psicológico, físico e social de um futuro marido e 
obtinham o que poucos testes psicológicos revelam. Em poucos minutos conseguiam ter uma primeira noção de 
inteligência, criatividade, coordenação, tato, carinho, cooperação, paciência, perseverança e liderança de um futuro par. 

Infelizmente, perdemos esse costume porque se começou a considerar a dança de salão uma submissão da mulher ao 
poder do homem, porque era o homem quem convidava e conduzia a mulher. 

Criaram o disco dancing, em que homem e mulher dançam separados, o homem não mais conduz nem sequer toca no 
corpo da mulher. O som é tão elevado que nem dá para conversar, os usuais 130 decibéis nem permitem algum tipo de 
interação entre os sexos. 

Por isso, os jovens criaram o costume de “ficar”, o que permite a uma garota conhecer, pelo menos, um homem por 
noite sem compromisso, em vez de conhecer vinte rapazes numa noite, também sem compromissos maiores. 

Pior: hoje o primeiro contato de fato de um rapaz com o corpo de uma mulher é no ato sexual, e no início é um 
desastre. Acabam fazendo sexo mecanicamente em vez de romanticamente como a extensão natural de um tango ou 
bolero. Grandes dançarinos são grandes amantes, e não é por coincidência que mulheres adoram homens que realmente 
sabem dançar e se apaixonam facilmente por eles. 

Masculinizamos as mulheres no disco dancing em vez de tornar os homens mais sensíveis, carinhosos e preocupados 
com o trato do corpo da mulher. Não é por acaso que aumentou a violência no mundo, especialmente a violência contra 
as mulheres. Não é à toa que perdemos o romantismo, o companheirismo e a cooperação entre os sexos. 

Hoje, uma garota ou um rapaz tem de escolher o seu par num grupo muito restrito de pretendentes, e com pouca 
informação de ambas as partes, ao contrário de antigamente. 

Eu não acredito que homens virem monstros e mulheres virem megeras depois de casados. As pessoas mudam muito 
pouco ao longo da vida, na realidade elas continuam a ser o que eram antes de se casar. Você é que não percebeu, ou não 
soube avaliar, porque perdemos os mecanismos de antigamente de seleção a partir de um grupo enorme de possíveis 
candidatos. 

Fico feliz ao notar a volta da dança de salão, dos cursos de forró, tango e bolero, em que novamente os dois sexos 
dançam juntos, colados e em harmonia. Entre o olhar interessado e o “ficar” descompromissado, eliminamos infelizmente 
uma importante etapa social que era dançar, costume de todos os povos desde o início dos tempos. 

Se você for mãe de um filho, ajude a reintroduzir a dança de salão nos clubes, nas festas e nas igrejas, para que 
homens aprendam a lidar com carinho com o corpo de uma mulher. 

Se você for mãe de uma filha, devolva a ela a oportunidade que seus pais lhe deram, em vez de deixar sua filha surda, 
casada com um brutamonte, confuso e insensível idiota. 

(Stephen Kanitz, Veja. São Paulo. Abril, Ed. nº 1877, de 27 de outubro de 2004, Seção Ponto de Vista. p. 22) 
 

01) Um texto argumentativo apresenta um ponto de vista sobre o mundo, defende uma tese. Assinale a alternativa 
que apresenta a tese defendida pelo autor. 
A) Importância dos jovens se conhecerem bem antes de se apaixonarem. 
B) Ausência de afetividade, amizade e cooperação entre o casal. 
C) Necessidade da mulher de obter dados sobre o homem antes de se apaixonar.  
D) Obrigação do homem de ser mais afável no trato com a mulher. 
E) Apologia saudosista aos bailes de salão de antigamente. 

 

02) Assinale a alternativa que ALTERA o valor semântico estabelecido pelo termo destacado “Por isso, os jovens 
criaram o costume de ficar...” 
A) Então.  B) Assim.  C) Logo.  D) No entanto.  E) Por conseguinte. 
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03) “Não é à toa que perdemos o romantismo, o companheirismo e a cooperação entre os sexos.” As palavras em 
destaque são, respectivamente 
A) advérbio / pronome / artigo     D) preposição / conjunção / artigo 
B) advérbio / artigo / preposição     E) advérbio / adjetivo / preposição 
C) adjetivo / artigo / preposição 

 

04) Assinale a opção em que a concordância NÃO está plenamente em acordo com a norma culta. 
A) Vendem-se casas com garagem.       D) Alugam-se carros de passeio.                  
B) Precisam-se de bons atendentes.      E) Definiu-se o seu destino na reunião. 
C) Compra-se este imóvel. 

 

05) Assinale a opção em que o articulador sintático destacado estabelece a relação semântica indicada entre 
parênteses. 
A) “Uma mulher precisa de muito mais informações do que um homem...” (adição) 
B) “Ela podia analisar como o homem lidava com o fracasso, quando inadvertidamente dava uma pisada no seu pé.” 

(modo) 
C) “Infelizmente, perdemos esse costume porque se começou a considerar a dança de salão uma submissão da 

mulher ao poder do homem...” (consequência) 
D) “O som é tão elevado que nem dá para conversar...” (causa) 
E) “Se você for mãe de um filho, ajude a reintroduzir a dança de salão nos clubes, nas festas e nas igrejas, para que 

homens aprendam a lidar com carinho com o corpo de uma mulher.” (finalidade) 
  

RRAACCIIOOCCÍÍNNIIOO  LLÓÓGGIICCOO  
  

06) Anos bissextos ocorrem de 4 em 4 anos e têm 366 dias. Um casal que se casou num domingo, dia 29 de 
fevereiro do ano bissexto de 2004, irá comemorar bodas de ouro em um(a) 
A) quarta-feira. B) quinta-feira.  C) sexta-feira.  D) sábado.        E) domingo. 

 

07) Num cofre há apenas pratinhas de R$0,25 e R$0,50 em iguais quantidades. Qual das alternativas a seguir NÃO 
pode representar e quantia contida neste cofre? 
A) R$204,75 B) R$172,50  C) R$108,25  D) R$220,50   E) R$230,25 

 

08) Dos clientes de uma vídeo-locadora, o dobro do número de mulheres é igual à metade do número de homens. 
Considere que se forem associadas mais 19 mulheres, o número de mulheres passará a ser igual a um terço do 
número de homens. Após a associação destas novas clientes, a vídeo-locadora contará com 
A) 304 sócios.  B) 285 sócios.       C) 340 sócios.      D) 326 sócios.    E) 299 sócios. 

 

09) Sejam – 136 e – 127, respectivamente, o primeiro e o segundo termos de uma progressão aritmética. A soma do 
maior termo negativo e o menor termo positivo desta sequência é  
A) 5.   B) 6.      C) 7.    D) 8.        E) 9. 

 

10) A figura que substitui corretamente a interrogação na sequência a seguir é 
 

    
 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D)  

 

E) 

 
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 

11) Princípios orçamentários são premissas, linhas norteadoras a serem observadas na concepção e execução da lei 
orçamentária. Sobre o princípio da anualidade é correto afirmar que 
A) o orçamento deve conter todas as receitas e despesas referentes aos poderes da União, seus fundos, órgãos e 

entidades da administração direta e indireta. 
B) o orçamento deve ter vigência limitada a um exercício financeiro. 
C) todas as leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA) são encaminhadas pelo Poder Executivo para discussão e 

aprovação pelo Poder Legislativo. 
D) no orçamento, deve haver somente um orçamento para um exercício financeiro, com todas as receitas e despesas. 
E) a lei orçamentária não poderá conter matéria estranha à previsão das receitas e à fixação das despesas. 
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12) No Brasil, as demonstrações contábeis obrigatórias para evidenciação e/ou consolidação da posição financeira 
e dos resultados das companhias de grande porte, de capital aberto ou fechado, ressaltando que as notas 
explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis obrigatórias, são 
A) balanço patrimonial; demonstração do resultado; demonstrações das mutações do patrimônio líquido; 

demonstração do fluxo de caixa (inclusive para companhia de capital fechado com patrimônio líquido inferior a 
R$2 milhões); demonstração do valor adicionado. 

B) balanço patrimonial; demonstração do resultado; demonstrações das mutações do patrimônio líquido; 
demonstração do fluxo de caixa (exceto para companhia de capital fechado com patrimônio líquido superior a R$2 
milhões); demonstração do valor adicionado. 

C) balanço patrimonial; demonstração do resultado; demonstrações das mutações do patrimônio líquido; 
demonstração das origens e aplicação de recursos (exceto para companhia de capital fechado com patrimônio 
líquido superior a R$2 milhões); demonstração do valor adicionado. 

D) balanço patrimonial; demonstração do resultado; demonstrações das mutações do patrimônio líquido; 
demonstração do fluxo de caixa (exceto para companhia de capital fechado com patrimônio líquido inferior a R$2 
milhões); demonstração do valor adicionado. 

E) balanço patrimonial; demonstração do resultado; demonstrações das mutações do patrimônio líquido; 
demonstração das origens e aplicação de recursos (exceto para companhia de capital fechado com patrimônio 
líquido inferior a R$2 milhões); demonstração do fluxo de caixa; demonstração do valor adicionado. 

 

13) Em relação aos princípios contábeis, verifica-se que a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), o CFC 
(Conselho Federal de Contabilidade) e o CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) possuem instrumentos 
legais. Pode-se afirmar que em relação às “precauções nas avaliações do patrimônio”, verifica-se que a 
deliberação da CVM aborda como 
A) objetividade: a resolução do CFC contempla e o documento de pronunciamento do CPC aborda a primazia da 

essência sob a forma, sendo os instrumentos legais da CVM e do CFC convergentes em relação ao CPC. 
B) materialidade: a resolução do CFC não contempla e o documento de pronunciamento do CPC aborda a sua 

relevância, sendo os instrumentos legais da CVM e do CFC divergentes em relação ao CPC. 
C) princípio de denominador comum monetário: a resolução do CFC como atualização monetária e é inexistente no 

documento de pronunciamento do CPC, sendo os instrumentos legais da CVM e do CFC divergentes em relação 
ao CPC. 

D) realização da receita e confronto das despesas com as receitas e com os períodos contábeis: a resolução do CFC 
como competência e no documento de pronunciamento do CPC também como competência, sendo os 
instrumentos legais da CVM e do CFC convergentes em relação ao CPC. 

E) Conservadorismo: a resolução do CFC aborda como prudência bem como o pronunciamento do CPC (que também 
aborda como prudência), sendo os instrumentos legais da CVM e do CPC convergentes em relação ao CPC. 

 

14) O valor contábil de um bem é de R$20.000,00. Após o primeiro ano, verifica-se que o valor contábil deste bem 
passou a ser R$18.000,00, considerando a depreciação do primeiro ano. No entanto, pelo fato do surgimento de 
um novo modelo com muitas funções complementares, o bem rapidamente perdeu valor de mercado. Em uma 
situação de venda, o máximo que a empresa conseguiria no mercado seriam R$12.000,00. Considerando que o 
valor contábil é superior ao valor recuperável do ativo, de acordo com o teste de impairment, o mais correto 
será 
A) evidenciá-lo pelo valor que efetivamente ele vale e que está baseado no preço que a empresa conseguiria na 

hipótese de sua venda. 
B) elaborar um relatório interno para registro de que o desempenho econômico do ativo está pior do que o esperado e 

deixar os lançamentos como estão, respeitando a legislação fiscal e a primazia da forma sobre a essência.  
C) realizar cálculo para prever a inatividade do ativo, planos para descontinuidade e reavaliação da vida útil do ativo, 

respeitando a primazia da forma sobre a essência. 
D) evidenciá-lo pelo valor de aquisição, prevalecendo a essência sob a forma. 
E) evidenciá-lo pelo valor futuro e verificar a taxa de juros de mercado ou outras taxas de mercado de retorno sobre o 

investimento, respeitando a primazia da forma sobre a essência. 
 

15) Créditos adicionais são as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de 
Orçamento. Os créditos destinados às despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina 
ou calamidade pública, são chamados de créditos 
A) especiais. B) suplementares. C) diversos.  D) urgentes.  E) extraordinários. 

 



CCCOOONNNCCCUUURRRSSSOOO   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCOOO   –––   CCCOOONNNSSSEEELLLHHHOOO   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   OOODDDOOONNNTTTOOOLLLOOOGGGIIIAAA   DDDOOO   EEESSSTTTAAADDDOOO   DDDEEE   AAALLLAAAGGGOOOAAASSS   –––   CCCRRROOO///AAALLL   

CONTADOR 
www.idecan.org.br / atendimento@idecan.org.br - 5 -

16) A lei de diretrizes orçamentárias disporá sobre equilíbrio entre receitas e despesas. É correto afirmar que 
integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o anexo de metas 
A) financeiras, em que serão estabelecidos metas bienais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, 

despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os 
quatro anos seguintes. 

B) fiscais, em que serão estabelecidos metas bienais, em valores de mercado e constantes, relativas a receitas, 
despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os 
quatro anos seguintes. 

C) fiscais, em que serão estabelecidos metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, 
resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois anos 
seguintes. 

D) financeiras, em que serão estabelecidos metas anuais, em valores de mercado e variáveis, relativas a receitas, 
despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os 
dois anos seguintes. 

E) fiscais, em que serão estabelecidos metas bienais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, 
resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os quatro 
anos seguintes. 

 

17) O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, conterá reserva 
de contingência, cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida, será 
estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias destinada ao atendimento 
A) de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 
B) das despesas relativas à dívida mobiliária. 
C) ao refinamento da dívida de crédito adicional. 
D) das despesas contratuais. 
E) às dívidas adquiridas com finalidades imprecisas e imprevistas. 

 

18) A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente 
justificado, será precedida de avaliação; quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da 
administração direta e entidades autárquicas e fundacionais e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, 
dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada nos casos de 
I. permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes na Lei. 
II. doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social e pessoal, após avaliação de sua oportunidade 

e conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação. 
III. venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo. 
IV. alienação onerosa, com concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais 

construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização 
fundiária de interesse social e pessoal desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. 

V. alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens 
imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m2 e inseridos no âmbito de programas de 
regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. 

Estão corretas apenas as alternativas 
A) I, II  B) II, III, IV  C) II, IV, V  D) I, III, V  E) I, III 

 

19) O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia ora instituídos constituem em seu conjunto uma 
autarquia, sendo cada um deles dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia 
administrativa e financeira, e têm por finalidade 
A) garantir o desempenho ético, aprimoramento e atualização do profissional, bem como o seu prestígio perante a 

sociedade. 
B) investigação dos desvios profissionais em toda a Federação, bem como zelar pelo bom conceito da profissão e dos 

que a exercem informalmente. 
C) a supervisão da ética profissional em todo o território nacional, cabendo-lhes zelar e trabalhar pelo bom conceito 

da profissão e dos que a exercem legalmente. 
D) investigação técnica da ética profissional em toda a Federação, cabendo-lhes garantir o perfeito desempenho da 

odontologia e aprimoramento e atualização do profissional, bem como o seu prestígio perante a sociedade. 
E) organizar e regulamentar a profissão, cabendo-lhes trabalhar pelo exercício e prestígio da odontologia. 
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20) É correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 
A) honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. 
B) revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida 

política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 
C) não prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. 
D) permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. 
E) agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do 

patrimônio público. 
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
  

21) “A ______________________________ aprovou no final de 2011, dezoito anos após o pedido oficial, a adesão 
da _______________ à instituição, única grande economia mundial que ainda estava fora dessa organização 
com sede em Genebra, na Suíça.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa 
anterior. 
A) Cruz Vermelha / Alemanha 
B) Organização das Nações Unidas – ONU / China 
C) Organização do Tratado do Atlântico Norte – Otan / Grécia 
D) Organização Mundial do Comércio – OMC / Rússia 
E) União Europeia – UE / Turquia 

 

22) Sobre a campanha apresentada na figura a seguir, analise. 
 

 
 

I. É preciso se identificar e justificar a procedência na entrega da arma. 
II. A devolução resulta em rápida indenização por parte do governo.  
III. O recolhimento é efetuado somente nas delegacias das polícias civil e militar. 
IV. As armas são inutilizadas assim que são entregues pelo cidadão. 
As afirmativas corretas sobre a campanha de desarmamento, realizada em 2011, são 
A) I, II  B) II, IV  C) I, II, IV  D) I, III, IV  E) II, III, IV 

 

23) “Educar não é bater. Tudo começa com um tapinha, mas depois vem outras agressões”, afirmou a deputada 
federal Tereza Surita, relatora do projeto que objetiva reforçar o controle da Justiça sobre casos de violência 
contra crianças e adolescentes, aprovado por unanimidade na Comissão Especial da Câmara, no final de 2011. 
Mediante acirrada discussão, a proposta de Lei vem sendo chamada de Lei 
A) do menor. B) da chibata.  C) da palmada.  D) da palmatória. E) Maria da Penha. 
  

24) “Nos dois últimos pleitos eleitorais para a Presidência da República, dois partidos políticos, PT e PSDB, 
polarizaram a disputada, sendo que o PT venceu os dois: em 2006, Lula reelegeu vencendo 
______________________ e, em 2010, foi a vez de Dilma Rousseff derrotar o tucano _____________________.” 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) Aécio Neves / José Serra    D) Fernando Henrique Cardoso / Aécio Neves 
B) Geraldo Alckmin / José Serra    E) José Serra / Geraldo Alckmin 
C) Geraldo Alckmin / Fernando Henrique Cardoso 
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25) “Nunca se viu na política brasileira um fenômeno parecido. Ao longo de seis meses em 2011, foram afastados 
seis ministros envolvidos em algum tipo de falcatrua (Nelson Jobim, da Defesa, também caiu, mas por dar 
declarações que desagradaram à presidente Dilma Rousseff). Embora evite falar em faxina ética, Dilma 
administrou com sucesso o que poderia se tornar uma crise institucional e mostrou autonomia ao afastar 
executivos que herdou do governo Lula. Da meia dúzia de ministros caídos, todos pertenceram ao gabinete 
anterior e foram mantidos no cargo por sugestão do ex-presidente.”  

(Revista ISTOÉ – edição 2198 – 28 de dezembro de 2011) 

Sobre o tema anterior, assinale a informação INCORRETA. 
A) Antonio Palocci foi o primeiro ministro a deixar o governo de Dilma Roussef devido às denúncias de 

enriquecimento ilícito e suspeita de tráfico de influência. 
B) Alfredo Nascimento, à frente do Ministério dos Transportes, foi acusado de chefiar um esquema de desvio de 

verbas em obras do Dnit. 
C) Orlando Silva, ministro da Agricultura, foi acusado de chefiar um esquema de corrupção no Programa Segundo 

Tempo. 
D) Pedro Novaes, do Ministério do Turismo, passou por denúncias de nepotismo e direcionamentos de verbas para 

currais eleitorais. 
E) Carlos Lupi, enquanto ministro do Trabalho, saiu por suspeita de envolvimento na cobrança de propinas para 

beneficiar ONG’s e emitir cartas sindicais. 
 

26) Ao finalizar o processo de capitalização, em 2010, a empresa brasileira conseguiu captar cerca de R$120 
bilhões com a venda de ações, o que foi considerado a maior venda de ações de mercado de capital na história 
do Brasil. Com essa operação, a companhia alcançou na época, o posto de segunda maior do mundo em sua 
área. Trata-se da 
A) Ambev.  B) Braskem.  C) Gerdau.  D) Petrobras.  E) Vale. 

 

27) Acerca da Política Nacional de Educação brasileira, analise. 
I. Através do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o brasileiro pode conquistar o certificado de conclusão do 
ensino médio.  

II. A educação básica era denominada educação fundamental e deve ser oferecida às crianças de 6 a 14 anos nos seus 
nove primeiros anos de estudo. 

III. O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) e a Universidade para Todos (Prouni) são 
programas do governo federal voltados ao ensino superior. 

IV. A Prova Brasil e a Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) são os instrumentos do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II  B) II, IV  C) I, II, IV  D) I, III, IV  E) II, III, IV 

 

28) O Brasil destacou-se nos rankings da revista americana Forbes, em 2011. A presidente Dilma Rousseff aparece 
como a 3ª mulher mais poderosa do planeta; a Petrobras é indicada como a 8ª maior empresa do mundo e o 
empresário Eike Batista foi considerado o 8º homem mais rico da Terra. Além disso, uma cidade brasileira 
ficou entre as dez maiores do mundo em concentração de bilionários. Trata-se de(o) 
A) Brasília.  B) Campinas.  C) Curitiba.  D) Rio de Janeiro. E) São Paulo. 

 

29) A partir da Constituição de 1988, considerada a Constituição Cidadã, os direitos humanos conquistaram mais 
espaço na defesa dos brasileiros. Sobre o tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A Lei da Terceira Geração garante aos casais homossexuais os mesmos direitos dos casais heterossexuais. 
(     ) A Lei Maria da Penha, de 2006, garante proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. 
(     ) Apesar de ser considerado crime regulamentado na década de 1970, o racismo por raça e cor ainda não gera 

punições severas. 
(     ) Criado poucos anos após a implantação da atual Constituição, o Código de Defesa do Consumidor estabelece 

regras tanto para o comércio quanto para a prestação de serviços. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V, V B) F, V, V, F  C) F, V, F, V   D) V, F, V, F  E) V, V, F, F  

 

30) “Há cerca de 40 anos da morte de Salvador Allende, o Serviço Médico Legal confirma que o então presidente 
em 1973, se suicidou durante o golpe de estado liderado pelo general Augusto Pinochet. Segundo o relatório da 
perícia, emitido em 2011, após exumação dos restos mortais do líder sul-americano, a causa da morte por 
ferimento causado por projétil ocorreu de forma correspondente ao suicídio.” O fato relatado trata da história 
do(a) 
A) Argentina. B) Chile.  C) Peru.  D) Uruguai.  E) Venezuela. 

 
  




