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CCAARRGGOO::  RREEDDAATTOORR  
 

Texto I 
 

Proteção, sim; violação de privacidade, não. Esse é o desejo dos consumidores brasileiros que navegam na 
Internet. E esse é o mote – mais que o mote, o alerta – que orienta a campanha lançada pelo Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor (Idec) na última terça-feira, contra o Projeto de Lei 84/99, que trata de crimes 
cibernéticos. 

A campanha “Consumidores contra o PL Azeredo” pretende chamar a atenção da sociedade para a ameaça 
que o PL 84 representa ao direito à privacidade e liberdade na rede, aos direitos dos consumidores no acesso aos 
produtos e serviços e no direito fundamental de acesso à cultura, à informação e à comunicação. 

No Congresso desde 1999, o PL 84/99 segue na Câmara dos Deputados nos termos do texto substitutivo 
proposto pelo deputado Eduardo Azeredo (PSDB-MG). O PL Azeredo tramita em caráter de urgência na Casa e 
está prestes a ser votado no início de agosto, quando termina o recesso parlamentar. Se aprovado, desviando-se 
de sua pretensa função de combater os crimes na Internet, o projeto vai instaurar um cenário de vigilância e 
monitoramento na rede, restringindo sensivelmente os direitos e liberdades e criminalizando condutas que são 
cotidianas dos cidadãos no mundo virtual. 

Para os consumidores, a aprovação do projeto traz consequências drásticas, especialmente se 
considerarmos que a Internet é inteiramente permeada por relações de consumo. Desde a conexão até o acesso a 
conteúdos em sites, produtos e serviços via comércio eletrônico, passando pela utilização de e-mails, plataformas 
colaborativas e redes sociais, em menor ou maior grau, tudo é relação de consumo e deve ser entendido na lógica 
da defesa dos direitos consagrados pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). 

Há 20 anos, esse mesmo CDC tenta fazer valer um de seus princípios básicos: a boa-fé. Pressupõe-se que 
todos são legítimos titulares de direitos e praticam seus atos cotidianos com base na legalidade, na confiança e no 
respeito. Por óbvio, essa premissa é válida também para a Internet. O que o PL Azeredo faz, no entanto, é 
inverter essa lógica. No lugar da presunção da boa-fé, instaura-se a constante suspeita. No lugar do respeito à 
privacidade dos dados e informações dos usuários, o projeto determina a sua vigilância constante, como se a 
qualquer momento fossem praticar um crime, um ato de vandalismo, uma atitude ilícita. Para o PL Azeredo, como 
norma penal que é, na Internet todos passam a ser suspeitos até que se prove o contrário.                                                 

(Guilherme Varella, Carta Capital. 28/07/11) 
 

01 
Na frase “Proteção, sim; violação de privacidade, não”, há uma indicação de  
A) ideia de concessão.       D) causa e consequência. 
B) motivo e finalidade.       E) ideias que se completam. 
C) oposição de ideias.  
 

02 
Assinale o elemento de coesão textual destacado que tem o seu referente corretamente identificado. 
A) “Esse é o desejo dos consumidores...” – Proteção, sim; violação de privacidade, não 
B) “E esse é o mote...” – Internet 
C) “Por óbvio, essa premissa é válida...” – defesa dos direitos 
D) “... e praticam seus atos cotidianos...” – direitos 
E) “... é inverter essa lógica.” – validade da Internet 
 

03 
De acordo com o contexto, a palavra “mote” significa 
A) alerta.  B) conceito.   C) campanha.  D) motivo.  E) mostra. 
 

04 
Acerca da regência verbal, no trecho “... a ameaça que o PL 84 representa ao direito à privacidade e liberdade 
na rede...”, é correto afirmar que 
A) a ocorrência de preposição em “ao direito” deve-se à presença do verbo “representa”. 
B) a ocorrência de crase deve-se à presença do verbo “representa”. 
C) substituindo “privacidade” por “regalias” mantém-se o sinal indicador de crase. 
D) “representa o direito à privacidade” é uma reescrita que mantém a correção e o sentido. 
E) a indicação de crase em “à privacidade” deve-se à presença de “direito”.  
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05 
Algumas palavras ou expressões assumem sentido conotativo de acordo com o contexto no qual estão 
inseridas. Isso ocorre em 
A) “... que navegam na Internet.”     D) “O PL Azeredo tramita em caráter de urgência...” 
B) “... que trata de crimes cibernéticos.”      E) “... criminalizando condutas que são cotidianas...”  
C) “... traz consequências drásticas,...” 

 
06 
O uso de travessões no 1º§ indica 
A) uma citação textual. 
B) introdução de uma enumeração. 
C) dúvida e hesitação referentes às ideias do texto. 
D) atribuição de expressividade ao trecho que eles separam.  
E) destaque de palavras não características da linguagem padrão. 

 
07 
De acordo com o texto, o Projeto de Lei 84/99 
A) determina o acesso irrestrito a produtos e serviços virtuais. 
B) atende ao clamor público de que seja instituída uma proteção virtual. 
C) é incentivado pela campanha: Proteção, sim; violação à privacidade, não. 
D) impõe limites no mundo virtual desconsiderando o respeito à privacidade.  
E) está de acordo com a lógica de defesa dos direitos consagrados pelo CDC. 

 
08 
Assinale a alternativa que apresenta a classificação do “que” DIFERENTE dos demais. 
A) “... que navegam na Internet.”     D) “... que trata de crimes cibernéticos.” 
B) “... que orienta a campanha lançada...”    E) “... a ameaça que o PL 84 representa...” 
C) “... mais que o mote, o alerta...”  

 
09 
No 3º§, ao falar do PL 84, quanto à sua aprovação, está expressa uma ideia de  
A) finalidade.  B) condição.   C) acréscimo.  D) tempo.  E) explicação. 

 
10 
O texto afirma que o PL 84 apresenta um conteúdo expressando que, a qualquer momento, alguém pode 
praticar um crime, um ato de vandalismo, uma atitude ilícita. Tal pressuposto indica  
A) hipótese.  B) certeza.  C) condição.  D) indução.  E) altivez. 

  

RRAACCIIOOCCÍÍNNIIOO  LLÓÓGGIICCOO  
 
11 
Marcos tem um telefone celular e um fixo. De quantas maneiras ele pode utilizar esses aparelhos para fazer 
cinco ligações, sendo que pelo menos duas delas sejam com o telefone fixo? 
A) 15    B) 10                 C) 18     D) 26         E) 30 

 
12 
A razão entre as áreas do retângulo e do triângulo é 
A) 1/4.                        
B) 4.                        
C) 1/2.                          
D) 2.                           
E) 1.       
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13 
Numa garrafa há um certo volume de água. Se forem retirados dois terços desse volume e, em seguida, 
colocados metade do que sobrar mais 100 ml, a garrafa passará a conter um volume de 1000 ml de água. 
Assim, o volume de água contido nessa garrafa é de 
A) 1650 ml.           B) 1800 ml.               C) 1530 ml.                D) 1920 ml.                   E) 2100 ml. 

 
14 
O maior de 3 prédios tem 8 andares a mais que o menor deles, e juntos eles totalizam 85 andares, sendo que 
todos têm um número ímpar de andares. As somas dos algarismos dos números de andares do prédio mais 
baixo, do meio e do mais alto são, respectivamente, iguais a 
A) 3, 9, 11.           B) 5, 11, 4.          C) 7, 9, 6.               D) 7, 11, 4.          E) 9, 11, 8. 

 
15 
Seja a sequência (3x – 2, 4x + 1, x2 – 2) uma progressão aritmética, cujos termos são todos positivos. O quinto 
termo dessa sequência é 
A) 52.               B) 43.                    C) 54.                    D) 41.                    E) 48.              

 
16 
A interseção entre dois conjuntos A e B tem 12 elementos e a união entre eles tem 21. Quantos elementos têm 
o conjunto B se o conjunto A tem 11 elementos? 
A) 19                  B) 22                  C) 20                 D) 21                  E) 18 

 
17 
Seja a sequência de letras U, ____, T, Q, C, ____, S, ____, N, ____. As letras que completam corretamente as 
lacunas são 
A) todas vogais.       D) três vogais e uma consoante. 
B) todas consoantes.      E) três consoantes e uma vogal.  
C) duas consoantes e duas vogais. 

 
18 
Num livro de culinária, toda receita com ovo leva açúcar e toda receita com açúcar leva leite. Assinale a 
afirmativa correta. 
A) Nenhuma receita leva açúcar, leite e ovo.    D) Toda receita com ovo leva leite. 
B) Alguma receita com ovo não leva leite.   E) Nenhuma receita com açúcar leva leite e ovo. 
C) Toda receita com leite leva açúcar. 

 
19 
Uma caixa de fósforo contém 51 palitos entre longos e curtos. Retirando-se metade dos palitos curtos, as 
quantidades de palitos longos e curtos passam a ser iguais. A diferença entre os dois tipos de palitos contidos 
nessa caixa é 
A) 17.                  B) 21.                C) 19.                  D) 18.                  E) 14. 

 
20 
Considere que a lua completa um ciclo em 29,5 dias. Se um ano de 365 dias começou com lua cheia, então a 
nona lua cheia desse ano ocorrerá no dia 
A) 25 de agosto.       D) 24 de setembro. 
B) 27 de julho.         E) 21 de novembro.  
C) 23 de outubro.  
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 
Texto II para as questões de 21 a 25. 

Valores 
 

O peso de uma língua está nas conquistas dos países que a usam. Tal máxima comporta sempre sua versão 
em espelho: a força de um país está também nas fronteiras rompidas por sua língua. Cada palavra portuguesa 
espalhada pelo mundo por efeito das grandes navegações sinaliza ainda hoje o vigor que o império português um 
dia alcançou. É provável que não cheguemos mais a retomar o status planetário da era dos descobrimentos. Além 
disso, por muito tempo o Brasil teve na cultura de sua língua a principal, e às vezes única, moeda diplomática. 

O relevo brasileiro no cenário internacional, no entanto, tem sido suficiente para respirar-se a animação 
dos prognósticos. É impossível especular, com os dados atuais, se as conquistas do Brasil darão de fato peso 
internacional à nossa variante do idioma. Limitemo-nos a assinalar que já não soam descabidas, por exemplo, 
propostas como a de uso das línguas nacionais no comércio entre os Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul), com dispensa do inglês como língua franca.  

O valor econômico assumido por um idioma é a ponta de um iceberg chamado cultura linguística. Uma 
língua vale o quanto a inventamos, o quanto de prazer em usá-la nos faz esticar um pouquinho que seja as 
possibilidades em cada interação – e não é outra a crítica quando se afirma que uma gramática que teme a 
oralidade deixa o país escapar por entre os dedos. Cada falante do português é a seu modo o embaixador de uma 
gramática específica – familiarizar-se com outras que não a sua, e adotar o melhor registro gramatical em cada 
situação de comunicação, é uma forma de cuidado com os outros – e conosco. A língua vale o quanto amamos 
conviver. Só por isso, por amar a convivência com o que lhe é diferente e distante, o brasileiro pode ser 
responsável por uma valorização do idioma num grau que nenhum outro país lusófono jamais ousou. 

(Luiz Costa Pereira Júnior. Língua Portuguesa. Ed. Segmento, outubro de 2011, nº 72 – com adaptações) 
 

21 
Acerca da estruturação do 1º parágrafo do texto, é correto afirmar que 
A) se trata de um trecho predominantemente descritivo. 
B) a partir de uma definição segue-se a explanação do assunto principal. 
C) após uma declaração sucinta, segue-se a contestação do pensamento. 
D) a partir de uma declaração inicial, o autor estabelece a síntese do seu pensamento.  
E) a introdução é feita a partir de uma alusão histórica despertando a curiosidade do leitor.  

 
22 
Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho “O peso de uma língua está nas conquistas dos países que a 
usam.” tem preservada a correção gramatical e semântica. 
A) Os países que usam a língua são responsáveis pelas conquistas dela.  
B) A língua usada pelos países adquire importância nas conquistas deles.  
C) O desenvolvimento dos países está ligado à dificuldade de seu idioma. 
D) A dificuldade de uma língua é maior de acordo com as conquistas dos países.  
E) A língua usada por um país torna-se mais complexa de acordo com suas conquistas. 

 
23 
No 2º período do texto, em relação ao 1º, ocorre a introdução de 
A) descrição detalhada.      D) argumento de autoridade. 
B) citação de exemplo.      E) informação complementar.  
C) argumento contrário. 

 
24 
Dentre as palavras destacadas, pode-se afirmar que constitui característica referente a determinado 
substantivo 
A) “O peso de uma língua...” 
B) “... conquistas dos países que a usam.” 
C) “Cada palavra portuguesa espalhada pelo mundo...”  
D) “... mundo por efeito das grandes navegações...” 
E) “... o vigor que o império português um dia alcançou.” 
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25 
Dentre as expressões a seguir, há modificação ortográfica a partir do Novo Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa em  

A) cultura linguística.       D) limitemo-nos a assinalar. 
B) prazer em usá-la.      E) animação dos prognósticos. 
C) cenário internacional. 

 

26 
Considerando o conteúdo e a correta elaboração do relatório administrativo, analise.  
I. É uma exposição circunstanciada de fatos ou ocorrências de ordem administrativa. 

II. Sua estrutura compreende abertura, fecho, introdução, desenvolvimento, conclusão e recomendações de 
providência ou medidas cabíveis.  

III. Possui características, predominantemente, de um texto dissertativo-argumentativo, tendo em vista sua 
estrutura e recursos utilizados.  

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I   B) I, II    C) II   D) II, III   E) I, III  

 

27 
 

Ilmo. Sr. Secretário de Educação da Prefeitura de Uberlândia 
 

Esmeralda de Assis, residente e domiciliada neste município, na Rua das Flores Silva, S/N, portadora do RG 
5.555.051, CPF 123.123.213-00, professora ativa da rede municipal de ensino, registrada sob a matrícula nº 
555.633, vem respeitosamente solicitar a V. Sª. a expedição dos documentos necessários à sua transferência para 
mudança de lotação. 
 
Nestes termos, pede deferimento. 

 

Uberlândia, 10 de fevereiro de 2012. 
 (Assinatura) 

 

Acerca da comunicação oficial anterior, é correto afirmar que trata-se de  
A) requerimento, também conhecido como petição, solicitação de algo de direito a uma autoridade.  
B) ofício emitido por órgão público, cujo assunto é a determinação de uma alteração. 
C) memorando, utilizado pelo serviço público no âmbito interno, abordando um assunto rotineiro, com pequena 

extensão. 

D) ata, em que estão registradas as ocorrências de um evento, com linguagem clara e objetiva. 
E) carta comercial em que há uma solicitação de um melhor atendimento. 

 

28 
O texto jornalístico possui característica e tipologia especiais que devem ser de domínio de um profissional de 
comunicação ou que incorre em atividades nesta área. Ao elaborar um texto de caráter jornalístico, é correto 

afirmar que 
I. as redações podem ter gêneros distintos, podendo passar uma informação, uma opinião, uma interpretação 

ou objetivar entreter. 
II. notas, notícias, reportagens ou entrevistas priorizam em seus textos a informação, por isso, são os tipos mais 

utilizados no jornalismo brasileiro. 
III. o editorial no jornalismo é do gênero opinativo e preza pela pessoalidade, já que se utiliza em sua redação a 

1ª pessoa do singular. 
IV. o artigo apresenta uma ideia com informações e contradições, com emissão de valor e tratamento voltados a 

temas passados. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II   B) III, IV   C) I, II, IV  D) I, III, IV  E) II, III, IV 
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29 
O texto jornalístico possui variações significativas de um veículo de comunicação para outro, conforme as 
especificidades de cada um. Assinale a afirmativa INCORRETA sobre a redação de texto, levando-se em 
consideração suas particularidades. 
A) Diferentemente dos veículos impressos e eletrônicos, a Internet possui redação não linear. 
B) Enquanto o rádio utiliza muito o texto descritivo, a TV evita ao máximo este tipo de redação. 
C) Instantaneidade e superficialidade são próprias dos eletrônicos e digitais, não dos impressos.   
D) Muito utilizada em jornais, revistas, rádio e televisão, a pirâmide invertida é abolida na web. 
E) Na TV e no rádio, diferentemente dos impressos, a hora deve ser anunciada de forma coloquial. 

 
30 
Um release especial é aquele produzido para 
A) apresentar um posicionamento forte e definido diante de situações-problema que envolvam a organização 

diante da opinião pública. 
B) conquistar grande atenção do veículo para o fato, já que apresenta informações amplas, explorando de forma 

mais intensa o “como” e o “porquê” do fato. 
C) convocar a imprensa para uma entrevista coletiva, adiantando as informações que serão tratadas, o horário e 

o tempo de duração. 
D) divulgar em espaços reservados às editoriais de opinião dos veículos impressos, principalmente revistas, 

redigidos de forma opinativa. 
E) ser distribuído exclusivamente aos veículos eletrônicos – rádio e televisão – com uma redação e formato 

específicos a essas mídias. 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
 
Texto para responder às questões de 31 a 33.  
 

Os compostos químicos que destroem a camada de ozônio têm origem em substâncias chamadas 
clorofluorcabonos (CFC’s), que começaram a ser usados no século passado em vários produtos, incluindo 
refrigeradores. Estes compostos químicos, que aumentam o chamado “buraco” na camada de ozônio, foram 
proibidos ou tiveram o uso limitado pelo Protocolo de Montreal das Nações Unidas, assinado em 1987, mas 
permanecem por tanto tempo na atmosfera que os especialistas esperam que os danos continuem por décadas. 

(BBC/Brasil – www.bbc.co.uk/portuguese/noticias – 02/10/11) 

 
31 
Este fenômeno, detectado inicialmente na década de 1980, ocorreu na região do(a)(s) 
A) África.       D) Ártico. 
B) América do Sul.      E) proximidades da linha do Equador. 
C) Antártica. 

 
32 
Os efeitos da incidência dos raios ultravioletas (UV) na superfície da Terra estão associados, principalmente, ao 
aumento da incidência de uma doença na pele dos seres humanos denominada 
A) albinismo.       D) psoríase. 
B) câncer.        E) vitiligo. 
C) envelhecimento precoce. 

 
33 
Enquanto o Protocolo de Montreal objetiva a erradicação, de forma gradativa, das substâncias nocivas à 
camada de ozônio, o Protocolo de Kyoto objetiva 
A) ampliar a vigilância e proteção das áreas verdes do planeta. 
B) estabelecer valores para as riquezas naturais de uma nação. 
C) preservar a biodiversidade com a promoção de ações de controle e proteção. 
D) proibir a produção química dos poluentes orgânicos persistentes. 
E) reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa. 
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34 
Sobre a localização geográfica do Brasil, é correto afirmar que 

A) é cortado pelo Trópico de Câncer na região Sul. 

B) encontra-se na parte centro-ocidental do sul da América. 

C) faz fronteira com todos os países da América do Sul. 

D) possui três faixas distintas de fuso horário e horário de verão. 

E) seu ponto extremo ao Norte está localizado no Oiapoque/AP. 

 

35 
Em 2012, os Estados Unidos podem passar a ter 51 estados, com a inclusão do estado livre associado de 

A) Bahamas.       D) Groelândia.   

B) Bermudas.       E) Porto Rico. 

C) Cuba.   

 

36 
Em um planeta onde a comunidade internacional instituiu um Tratado de Não-Proliferação Nuclear – TNP, a 

incursão do Irã e da Coreia do Norte em experimentos nucleares gera grande preocupação. Sobre o 

posicionamento do Brasil com relação à esta questão, pode-se afirmar que 

I. aderiu a este tratado no governo de Fernando Henrique Cardoso. 

II. ainda não assinou o Protocolo adicional do TNP. 

III. assim como Israel e Paquistão, o país já possui arsenal nuclear. 

IV. construiu uma usina secreta contrariando as normas do TNP. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

A) I, II   B) III, IV   C) I, III   D) II, IV   E) I, II, IV 

 

37 
Relacione corretamente os blocos econômicos com algumas de suas respectivas nações integrantes. 

Blocos econômicos: 

1. União Europeia. 

2. Nafta. 

3. Unasul. 

4. Caricom. 

Países integrantes: 

(     ) Estados Unidos e Canadá. 

(     ) Luxemburgo e Estônia. 

(     ) Dominica e Granada. 

(     ) Brasil e Argentina. 

A sequência está correta em 

A) 3, 4, 1, 2  B) 2, 1, 4, 3  C) 1, 4, 3, 2  D) 2, 3, 1, 4  E) 3, 1, 4, 2 

 

38 
O povo curdo, de etnia indo-europeia, é considerado o maior grupo étnico sem estado do mundo, tendo parte 

significativa de sua população abrigada nos países 

A) Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália.   D) Líbano, Síria e Arábia Saudita. 

B) Índia, Paquistão e Indonésia.     E) Turquia, Irã e Iraque. 

C) Itália, Grécia e Macedônia. 

 

39 
Muito conhecido(a) como “Grupo dos Ricos”, foi instituído(a) na década de 1960, possuindo sede em Paris, na 

França, e congregando cerca de 30 países comprometidos com a economia de livre comércio. Trata-se do(a) 

A) G8. 

B) G20. 

C) Organização das Nações Unidas (ONU). 

D) Organização Mundial do Comércio (OMC). 

E) Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
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40 
Analise. 

 
(http://geografiadoalfredo.blogspot.com.br/2011/07/populacao-conceitos-iniciais.html) 

 

Sobre as pirâmides etárias apresentadas, pode-se afirmar que 
I. a África tem uma baixa taxa de natalidade e a Europa, uma taxa elevada. 
II. ambos os continentes possuem baixa expectativa de vida. 
III. a primeira pirâmide é típica de países subdesenvolvidos, enquanto a segunda, de países desenvolvidos. 
IV. a taxa de mortalidade é mais alta na África do que na Europa. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II   B) III, IV   C) I, II, IV  D) I, III, IV  E) II, III, IV 
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PROVA DISCURSIVA 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

• A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma redação. 

• O candidato deverá formular tal redação com extensão máxima de trinta linhas.  

• A redação deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de corpo transparente e de tinta 
azul ou preta.  

• O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva em casos de fuga ao tema, de não haver texto, de 
manuscrever em letra ilegível ou grafada com interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em 
caso de candidato portador de deficiência que o impossibilite de redigir textos, como também solicitar 
atendimento especial para este fim, nos termos do Edital. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, 
qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima 
permitida. 

• A Folha de Resposta da Prova Discursiva será previamente identificada através do número de inscrição do 
candidato. Não é necessário registrar nome ou assinatura na Folha de Resposta. 

• A Prova Discursiva terá o valor de 100 pontos. Para efeito de avaliação da Prova Discursiva serão considerados 
os seguintes elementos de avaliação: 

 

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 

Critérios Elementos da Avaliação 
Total de pontos 

por critério 

Aspectos Formais e 
Aspectos Textuais 

Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e flexão, 
paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na exposição das ideias. 

55 pontos 

Aspectos Técnicos 
Pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de desenvolvimento proposto e ao 
conteúdo programático proposto. 

45 pontos 

TOTAL DE PONTOS 100 pontos 

 
 

TEXTOS DE REFERÊNCIA 
 
Texto I 
 

Atualmente, a Prefeitura de Uberlândia desenvolve projetos e programas em vários setores que contribuem 
para o combate às drogas. Na área de Saúde, a Prefeitura de Uberlândia oferece assistência às pessoas que fazem 
uso decorrente, abusivo ou dependente de drogas e álcool no Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas III 
(CAPS-AD III). A unidade oferece atenção 24 horas por dia, durante toda a semana. Já os setores oeste e sul são 
atendidos pelo CAPS-AD II, de responsabilidade da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 

(http://www.uberlandia.mg.gov.br) 
 

 
Texto II 

Mistura de calmantes e álcool: possível causa da morte de Whitney Houston 
 

Los Angeles (EUA), 12 fev (EFE). – A hipótese sobre uma suposta combinação de calmantes e álcool ganha 
força para explicar a súbita morte na noite do sábado da cantora Whitney Houston, cuja única filha teve que ser 
internada duas vezes nas últimas horas por causa de uma crise de ansiedade. 

Um dia depois da morte da diva americana, cerca de uma dezena de ramos de flores, velas e cartas 
enfeitavam a esquina da Wilshire com Santa Monica Boulevard, onde fica o Beverly Hilton, o hotel de Beverly Hills 
(Los Angeles), onde o corpo da cantora foi encontrado.        (http://veja.abril.com.br/noticia/internacional) 
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Texto III 
O vício 

  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), droga é toda “substância que, quando administrada ou 
consumida por um ser vivo, modifica uma ou mais de suas funções, com exceção daquelas substâncias 
necessárias para a manutenção da saúde normal”. 

Há dois grupos de pessoas bastante vulneráveis ao vício – os adolescentes e os portadores de distúrbios 
psiquiátricos, como esquizofrenia, depressão e ansiedade. Durante a adolescência, o cérebro sofre mudanças 
dramáticas. Uma das áreas ainda em maturação é o córtex pré-frontal, associado à tomada de decisões e 
responsável pelo controle dos desejos e emoções. O uso de substâncias químicas nesse momento de 
desenvolvimento tende a ter um impacto mais profundo e duradouro no funcionamento cerebral. A maior parte 
dos dependentes químicos se iniciou no vício – qualquer um deles – na juventude. Entre os usuários de drogas, 
isso ocorre, em geral, antes dos 21 anos. Quanto aos alcoólatras, antes dos 15.            (http://veja.abril.com.br) 

 
TEMA PROPOSTO 

 
Com base nos textos de referência, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: 
 

“A necessidade de uma constante e preventiva campanha contra o uso de drogas, uma responsabilidade social.” 
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1. 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.

2. 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. 

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 quatro 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) e Folha de Respostas (Prova 
Discursiva).

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 quarenta questões de múltipla escolha. Serão aplicadas provas escritas discursivas para 
os cargos de Advogado, Arquivista, Assistente Administrativo, Assistente Social, Bibliotecário, Contador, Especialista da 
Educação – Orientador Educacional, Especialista da Educação – Supervisor Escolar, Especialista de Educação – Inspetor 
Escolar, Fiscal de Defesa do Consumidor, Fiscal de Obras, Fiscal de Patrimônio, Fiscal de Posturas, Fiscal do Meio 
Ambiente, Geógrafo, Professor de Ciências, Professor de Educação Artística, Professor de Educação Física, Professor de 
Ensino Religioso, Professor de Geografia, Professor de Inglês, Professor de Matemática, Professor de Português, 
Professor de Pré ao 5º ano, Psicólogo Clínico, Psicólogo Social, Redator, Secretário Escolar, Técnico de Restauração, 
Técnico em Assuntos Culturais – Artes Visuais, Técnico em Assuntos Culturais – Audiovisual, Técnico em Assuntos 
Culturais – Dança, Técnico em Assuntos Culturais – História, Técnico em Assuntos Culturais – Letras e Técnico em 
Assuntos Culturais – Teatro, de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma redação.

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com cinco opções (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) e 
Folha de Respostas (Prova Discursiva), que lhe foram fornecidos, 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 noventa minutos após o início de sua realização, 
contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, somente sendo permitida essa conduta no decurso dos últimos 
trinta minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.

11. Os 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 dois outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da unidade.

INSTRUÇÕES

RESULTADOS E RECURSOS

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

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Concurso Público 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 dois 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Concurso Público no site www.consulplan.net.

  b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de 
Recursos, acessível ao candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, à 
Consulplan, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso Público.
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