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CCAARRGGOO::  AAUUXXIILLIIAARR  DDEE  AAPPOOIIOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  II  
 
Texto I 

Cérebro fica mais ativo quando você dorme menos – mas isso não é algo bom 
 

Se você já virou algumas noites acordado, deve ter tido esta sensação: seu corpo fica mais lento, sua 

concentração piora, seus pensamentos ficam agitados e pouco claros. É como se, estranhamente, o cérebro 

privado de sono se torne mais ativo. 
Segundo um estudo feito pelo neurofisiologista Marcello Massimini, da Universidade de Milão, na Itália, e 

publicado recentemente na revista Cerebral Cortex, isso pode ser verdade: conforme o tempo passa e você não 
dorme, seu cérebro vai ficando mais sensível a estímulos e num estado de alerta. 

Para chegar a essa conclusão, Massimini estimulou as células cerebrais no córtex frontal de voluntários com 

um choque de energia elétrica dado por meio da técnica da estimulação transcraniana magnética não invasiva. 
Em seguida, ele observava a reação do cérebro como um todo, comparando os resultados dos indivíduos que 

tinham ficado acordados por 2, 8, 12 ou 32 horas. 

O experimento, segundo ele, era como cutucar um amigo nas costelas para ver quão alto ele pula. A ideia é 
que, se você fizer isso com alguém que está há um tempo sem dormir, ele vai saltar mais alto. E os resultados 

sugerem que é mais ou menos isso ue a o te e o  o e o: ele fi a ais e voso  e  esposta à des a ga 
elétrica, com picos mais fortes e imediatos da atividade. 

Isso tem a ver com o fato, observado por alguns médicos e apontados por Massimini, de que epilépticos são 

mais propensos a ter convulsões se passarem mais tempo acordados, e, por outro lado, pacientes com depressão 
severa e que têm atividade cerebral mais baixa que o normal podem, às vezes, melhorar seu desempenho se 

ficarem sem dormir. 

Mas por que isso acontece? A explicação provavelmente está relacionada ao seguinte: enquanto estamos 
acordados, nossos neurônios estão constantemente em forte atividade, formando novas sinapses, ou conexões, 

com outros neurônios. Quanto mais tempo você passa acordado, mais ligações são formadas. Mas muitas delas 

são irrelevantes – daí a importância de dormir, para dar uma podada nos excessos, fixar as mais importantes e 
impedir a ocorrência de alguma espécie de sobrecarga. É por isso que é difícil aprender coisas ou memorizar 

novas informações em um cérebro sonolento, por exemplo. 
(Disponível em: <http://super.abril.com.br/blogs/como-pessoas-funcionam/cerebro-fica-mais-ativo-quando-voce-dorme-menos-mas-

isso-nao-e-necessariamente-bom/>.) 

 

01 
Com base em suas características (formais, semântico-discursivas e textuais), assinale a alternativa que apresenta 

o principal objetivo do texto. 
A) Instruir como manter o cérebro sempre ativo. 

B) Argumentar que o cérebro fica mais ativo quando se dorme menos. 
C) Explicar por que o cérebro fica mais ativo quando se dorme menos. 

D) Descrever os mecanismos cerebrais que atuam enquanto estamos acordados. 

E) Relatar os experimentos científicos realizados pelo neurofisiologista Marcello Massimini. 

 

02 
A alternativa que melhor esquematiza as informações contidas no texto é 
A) tópico, explicação e síntese. 

B) proposição, argumentação e conclusão. 
C) impressão, detalhamento e generalização. 

D) tema, instrução específica e instrução geral. 

E) caráter geral, características físicas e características funcionais. 

 

03 
De acordo com o texto, qual a razão de a ausência do estado natural de torpor e inação orgânica ser negativa? 
A) Exaustão físico-muscular.     D) Comprometimento na qualidade das sinapses. 

B) Grande propensão a convulsões.    E) Maior sensibilidade na região da parede torácica. 
C) Excesso de conexões entre neurônios. 
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04 
Assinale a alternativa que apresenta informações que NÃO estão relacionadas à pesquisa a que o texto faz 
menção. 
A)  Consistia, em termos metodológicos, de tocar de maneira brusca nas costelas de uma pessoa e verificar o nível 

de sua reação. 
B)  Investiga os efeitos que determinada prática – não dormir –, cada vez mais comum na vida contemporânea, 

acarreta em termos fisiológicos às pessoas. 
C)  Revela, dentre várias outras coisas, a importância de dormir para o bom funcionamento de nosso cérebro, 

especialmente no que diz respeito à memorização. 
D)  Trata-se de uma investigação no campo da fisiologia cerebral e, como o próprio nome sugere, investiga as 

funções do principal órgão do sistema nervoso humano. 
E)  Apresenta grande relevo não apenas teórico, ampliando o conhecimento humano acerca da fisiologia de seu 

corpo, mas também grande aplicação no tratamento de doenças. 
 

05 
Em Se você já virou algumas noites acordado, deve ter tido esta sensação: seu corpo fica mais lento, sua 

co ce tração piora, seus pe sa e tos fica  agitados e pouco claros. , a palavra se  exerce a função de  
A) passivizar a oração da qual participa. 
B) sugerir que o sujeito da oração é indeterminado. 
C) formalizar o tempo daquilo que é apresentado imediatamente a seguir. 
D) indicar que a ação expressa pelo verbo reflete sobre o sujeito da oração. 
E) apresentar uma condição ao que é apresentado nas orações seguintes, após a vírgula. 
 

06 
Analise as afirmativas. 
I. Em A expli ação provavelmente está rela io ada ao segui te:... , a palavra destacada é um caso de derivação 

sufixal, e  ue o sufixo - e te  t a sfo a a aiz e  u  adv io. 
II. Em ... té i a da esti ulação transcraniana ag éti a ão i vasiva. , o termo t a s a ia a   um caso de 

derivação parassintética, em que há o acréscimo de morfema tanto à esquerda quanto à direita da raiz e a 
exclusão de uma das duas partículas nos fornece uma palavra inexiste. 

III. Em ... é difí il apre der oisas ou memorizar ovas i for ações... , a palavra e o iza   u  aso de 
sufixação, e  ue o a s i o de sufixo -iza  t a sfo a a aiz e  u  ve o. 

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

 
07 
No trecho Para chegar a essa conclusão, Massimini estimulou as células cerebrais no córtex frontal de voluntários 

com um choque de energia elétrica dado por meio da técnica da estimulação transcraniana magnética não 

i vasiva. , a parte destacada e o resultante do trecho apresentam uma relação de 
A) condição.  B) finalidade.  C) proporção.  D) consequência. E) conformidade. 

 
Texto II 
 

 
(In: Waterson, Bill. Os dias estão todos ocupados. Trad. Alexandre Boide. São Paulo: Conrad, 2011. p. 21.) 
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08 
Uma tira é um gênero cômico que associa linguagem verbal e imagens. Dessa forma, muito do uso da linguagem 
verbal presente nesses textos são justificados a partir da sua associação com as imagens. Em vista dessas 
características, assinale a alternativa que apresenta uma asserção correta acerca da associação entre linguagem 
verbal e linguagem não verbal no texto II. 
A)  A fala da mãe de Calvin, no último quadro, não depende necessariamente da imagem a ela associada. 
B)  Os textos dos três primeiros quadros não constituem falas propriamente ditas, uma vez que não estão dentro 

de um balão. 
C)  A ênfase nos textos, através do uso do negrito e o uso de pontuação exclamativa reforçam as imagens 

retratadas nos dois primeiros quadros. 
D)  Os textos, apesar das várias marcas de oralidade presentes, servem para reforçar uma característica patente 

da personagem de Bill Waterson: o uso de linguagem erudita. 
E)  A sequenciação dos fatos apresentados se dão exclusivamente através da passagem de um quadro a outro, 

não sofrendo interferência dos textos que com eles compõem a narrativa. 

 
09 
O principal suporte das tiras são jornais de grande circulação e sua característica central é humor sutil criado 
através de uma curta sequência de quadros, geralmente associados a pequenos textos, que retratam uma cena 
corriqueira da vida cotidiana de uma personagem que caricaturiza membros de determinada categoria social. 
Embora o texto como um todo possua humor em vista do exagero com que as personagens agem, o que 
provoca a hilariedade é uma quebra da expectativa que se tem para a situação sendo retratada (assim como 
em piadas, anedotas e outros textos). Relativo a essa característica da tira, assinale a alternativa que apresenta 
aquilo que causa o humor na tira (texto II). 
A)  O pedido de socorro por desespero banal. 
B) As marcas de oralidade e interjeições presentes nas falas das personagens. 
C)  A constatação por parte da personagem principal de que o que estava do lado errado era a camisa e não a 

cabeça. 
D)  A diferença do sentido proposto pelas duas personagens para a mesma expressão – i ha a eça está o 

lugar erto . 
E)  As imagens de Calvin com a camisa vestida ao contrário associadas às suas falas que revelam que ele acredita 

estar com a cabeça ao contrário. 

 
10 
A palavra isso , no último quadro, tem a função de 
A)  retomar a ideia de que a cabeça de Calvin estaria no lugar correto. 
B)  mostrar que a mãe de Calvin não prestou atenção no que ocorrera anteriormente. 
C)  construir uma referenciação genérica, que não alude a nada previamente apresentado. 
D)  contribuir na revelação de que a mãe de Calvin também costuma ter problemas para colocar a blusa do lado 

correto. 
E)  referir-se à situação como um todo, estar associada à imagem que mostra a mãe de Calvin pouco preocupada 

o  o p o le a .  

  

RRAACCIIOOCCÍÍNNIIOO  LLÓÓGGIICCOO 
 

11 
Fabiana comprou uma caixa com hastes de algodão. Sabe-se que ela consumiu no período de um mês, 1/3 do 
número de hastes e, no mês seguinte, 1/4 das que sobraram, ficando a caixa com 60 hastes. Quantas hastes de 
algodão havia inicialmente na caixa? 
A) 90                     B) 120                   C) 135                    D) 150                 E) 180 

 
12 
Numa festa, o dobro do número de homens mais a metade do número de mulheres que compareceram foi 
igual a 50. Mas, ao considerar o dobro do número de mulheres mais a metade do número de homens que 
compareceram, obtém-se 65. Sendo assim, o número de pessoas que compareceram a essa festa foi  
A) 42.   B) 46.    C) 48.        D) 52.   E) 54.   
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13 
No café da manhã de um hotel são servidos croissants com os seguintes recheios: queijo com goiabada e queijo 
com presunto. Num certo dia, 6 hóspedes comeram os dois tipos de croissants: 28 comeram o de queijo com 
presunto e 23 comeram o de queijo com goiabada. Se 90% dos hóspedes tomaram café da manhã e todos 
comeram croissant, então quantas pessoas estavam hospedadas no hotel nesse dia?  
A) 50                      B) 55                     C) 60                       D) 70                         E) 80 

 
14 
A figura que substitui a interrogação na sequência é 
 

    

? 
 

A)  

  

B)  

  

C)  

  

D)  

  

E)   

 
15 
A soma do maior termo negativo com o menor termo positivo da progressão a seguir é  

 

1009, 1005, 1001, 997, 993, 989, ... 
 

A) – 2.   B) – 1.   C) 0.   D) 1.   E)  2. 

 
16 
Três meses consecutivos do segundo semestre de um certo ano tiveram um total de 91 dias. Se o segundo mês 
dessa sequência terminou numa quinta-feira, então o Natal desse referido ano caiu numa 
A) segunda-feira. B) terça-feira.  C) quarta-feira.  D) quinta-feira.     E) sexta-feira. 

 
17 
Patrícia foi pagar uma conta em uma agência bancária, na no qual os clientes são atendidos com senha. Sabe-se 
que, nesse dia, foram entregues senhas numeradas de 1 a 72 e que o tempo gasto para atender cada cliente foi 
de 3 minutos. Se o atendimento começou às 9 horas e Patrícia foi atendida a partir das 10 horas e 42 minutos, 
então, quantas pessoas foram atendidas depois de Patrícia? 
A) 35    B) 37   C) 38   D) 39     E) 41 

 
18 
Uma garrafa contendo 1/2 litro de mel foi colocada em uma balança que registrou 1 kg. Se a densidade do mel 
é 1,42 kg/litro, então o peso dessa garrafa vazia é de 
A) 0,26 kg.  B) 0,27 kg.  C) 0,28 kg.   D) 0,29 kg.  E) 0,31 kg. 

 
19 
Num estacionamento há 8 vagas disponíveis, sendo 5 para carros e 3 para motos. De quantas maneiras é 
possível estacionar 3 carros e 2 motos nessas vagas? 
A) 90     B) 120   C) 180   D) 270   E) 360 

 
20 
Seja a sequência numérica a seguir: 
 

1 – 11 – 20 – 102 – 111 – 120 – ? – 1102 – 1111 – 1120 – ... 
 

O número que substitui corretamente a interrogação é 
A) 121.                          B) 122.                         C) 1002.                    D) 1003.                     E) 1020. 
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LLEEGGIISSLLAAÇÇÃÃOO  
 

21 
Sobre o tratamento que o Decreto Federal nº 44.045, de 19 de julho de 1958, dá às penalidades e os processos 
ético-profissionais, marque a alternativa INCORRETA. 
A)  Os processos relativos às infrações dos princípios da ética profissional deve ão evesti  a fo a de autos 

judiciais , sendo exarados em ordem cronológica os seus pareceres e despachos. 
B)  As queixas ou denúncias apresentadas aos Conselhos Regionais de Medicina, decalcadas em infração ético-

profissional, só serão recebidas quando devidamente assinadas e documentadas. 
C)  Somente na Secretaria do Conselho de Medicina poderão as partes ou seus procuradores ter vista  do 

processo, podendo, nesta oportunidade, tomar as notas que julgarem necessárias à defesa. 
D)  Os processos atinentes à ética profissional terão, além do relator, um revisor, também designado pelo 

Presidente e os pareceres de ambos serão entregues na Secretaria, para depois serem lidos na sessão plenária 
de julgamento. 

E)  Recebida a queixa ou denúncia, o Presidente a encaminhará a uma Comissão de Instrução, que, ordenará as 
providências especiais para o caso e depois de serem elas executadas, determinará, então, a intimação do médico 
ou da pessoa jurídica denunciados para, no prazo de 30 dias a contar da data do recebimento dessa intimação, 
oferecer a defesa que tiver, acompanhando-a das alegações e dos documentos que julgar convenientes. 

 
22 
Segundo o Código de Ética Médica, é um direito do médico 
A)  delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica.  
B)  assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou. 
C)  requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão. 
D)  deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, mesmo 

quando vários médicos tenham assistido o paciente.  
E)  deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 

solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu representante legal.  

 
23 
Quanto aos Direitos Humanos, o Código de Ética Médica estabelece que é vedado ao médico 
A)  indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada 

a legislação vigente.  
B)  deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o 

procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. 
C)  exercer a Medicina sem ser discriminado por questões de religião, etnia, sexo, nacionalidade, cor, orientação 

sexual, idade, condição social, opinião política ou de qualquer outra natureza.  
D)  recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam 

dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais.   
E)  apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as julgar 

indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo dirigir-se, 
nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à comissão de ética e ao Conselho Regional de 

Medicina de sua jurisdição.  

 
24 
De acordo com o Código de Ética Médica, na relação com pacientes e familiares, NÃO é vedado ao médico 
A)  desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob seus cuidados profissionais.  
B)  opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal.  
C)  recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua 

consciência. 
D)  aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico-paciente para obter vantagem física, emocional, 

financeira ou de qualquer outra natureza.  
E)  exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se no número de 

visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos. 
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25 
Sobre as eleições do Conselho Regional de Medicina, analise. 

I. Nenhum candidato poderá figurar em mais de uma chapa.  

II. Votarão somente os médicos inscritos na jurisdição de cada Conselho Regional e quando provarem quitação 

de suas anuidades. 

III. Os médicos eventualmente ausentes na sede das eleições não poderão votar. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 

A) I.   B) II.   C) III.   D) I e II.   E) I e III.  

 

IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  BBÁÁSSIICCAA  
 

26 
Considerando um Sistema Operacional Linux (distribuição Debian), os comandos para instalar e desinstalar o 

programa FileZilla são, respectivamente, 

A) install FileZilla e uninstall FileZilla.     D) apt-get add FileZilla e apt-get del FileZilla. 

B) remove –i FileZilla e add –u FileZilla.    E) package –i FileZilla e pachage –u FileZilla. 

C) apt-get install FileZilla e apt-get remove FileZilla. 

 

27 
Analise as afirmativas sobre os Sistemas Operacionais Linux. 

I. A pasta /boot contém os arquivos necessários para o arranque do sistema. 

II. A pasta /etc contém os pontos de montagem que estão sendo utilizados. 

III. A pasta /home contém as pastas que são criadas para cada usuário do sistema. 

IV. A pasta /root contém as bibliotecas necessárias para executar os arquivos executáveis. 

Estão INCORRETAS apenas as afirmativas 

A) I e II.   B) I e III .  C) II e III.  D) II e IV.  E) III e IV. 

 

28 
Para o usuário acessar arquivos de uma partição Windows, a partir de um Sistema Operacional Linux, deve-se 

utilizar o comando ________________ para realizar a montagem desta partição. Considerando que o usuário 

precise acessar o diretório com frequência, o comando pode ser adicionado ao arquivo ________________ do 

diretório /etc, para que, quando o S.O. for iniciado, a partição seja criada automaticamente.  Assinale a 
alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 

A) new create / sysdir       D) mount / fstab 

B) create / sysdir       E) allocate / config 

C) umount / fstab 

 

29 
O comando utilizado para modificar permissões de arquivos nos Sistemas Operacionais Linux é 

A) mv.   B) pwd.   C) lsusb.  D) chmod.  E) hwclock. 

 

30 
Marcos, um jovem universitário, deseja executar já no primeiro contato com os Sistemas Operacionais Linux as 

seguintes tarefas: 

 criar um diretório denominado Marcos; 

 atribuir permissão somente de leitura aos usuários do grupo e outros; 

 remover o diretório criado. 

Para realizar tais tarefas devem ser executados, respectivamente, os comandos 

A) mk Marcos / lsusb 777 Marcos / rem Marcos.  D) mkdir Marcos / chmod 722 Marcos / rm Marcos. 

B) mk Marcos / lsusb 222 Marcos / rem Marcos.  E) mkdir Marcos / chmod 744 Marcos / rm Marcos. 

C) dir Marcos / hwclock Marcos/ remove Marcos. 
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  

  
Leia o trecho para responder às questões 31 e 32. 
 

Protocolo de Kyoto gera impasse na Conferência do clima de número 18 
 

Começou nesta segunda (26 de novembro de 2012) em Doha, no Qatar, a COP-18, conferência do clima da 
ONU (Organização das Nações Unidas). Com cerca de 17 mil participantes de quase 200 países, a nova rodada de 
negociações discutirá, nas próximas duas semanas, como caminhar rumo a um sonhado novo acordo global do 
clima, meta ainda distante. Na cerimônia de abertura, o presidente da COP-18, Abdullah Bin Hamad Al-Atttiyah, 
ex-ministro da e e gia do Cata , disse ue o fenômeno da mudança climática é um desafio comum para a 
humanidade  e ue a o fe ia  u a oportunidade de ouro, e devemos usá-la . Um dos principais tópicos do 
encontro será a discussão do futuro do Protocolo de Kyoto, único pacto já firmado entre as nações do planeta 
para a redução das emissões de carbono. (...)   

         (Folha de São Paulo – www.folha.uol.com.br – 27/11/2012, às 05h03min – Adaptado.) 

 
31 
Um dos fatores que mais geram críticas com relação ao Protocolo de Kyoto é o fato da(s) 
A) duas nações mais emissoras de gases poluentes do planeta – EUA e China – não aderirem ao Protocolo. 
B) nações mais pobres serem obrigadas a reduzirem quantidades maiores de emissão de gases poluentes. 
C) não adesão da União Europeia e da Rússia ao Protocolo, sendo que são os principais poluidores do planeta. 
D) comunidade sócio-política não ter participado na elaboração das medidas de redução dos gases poluentes. 
E) ausência de vigilância e punição, já que os Estados Unidos não vêm seguindo as regras com as quais concordou.  

 
32 
A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP) não é o único instrumento da Organização 

das Nações Unidas voltado à área ambiental. Para tanto, o organismo internacional possui uma agência para 
tratar exclusivamente da promoção e preservação do meio ambiente.  Trata-se do 
A) Cepal.  B) FAO.   C) Pnuma.  D) Unicef.  E) Unodc. 

 
Leia o trecho para responder às questões 33 e 34. 

 
A resolução foi aprovada com 138 votos dos 193 da Assembleia-Geral. Houve 9 votos contrários e 41 

abstenções. Os votos contrários foram de EUA, Canadá, República Tcheca, Palau, Nauru, Micronésia, Ilhas 
Marshall e Panamá.              (Folha de São Paulo – www.folha.uol.com.br – 29/11/2012, às 21h16 – Adaptado.)  

 
33 
O texto trata da resolução da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) que, no dia 29 de 
novembro de 2012, reconheceu como Estado observador não membro o(a)  
A) Kosovo.       D) Sudão do Sul. 
B) Palestina.       E) Montenegro. 
C) Cisjordânia. 

 
34 
Sobre o novo estado observador da ONU, é correto afirmar que 
I. a decisão elevou o status da região perante a ONU e foi tratada como uma importante vitória política. 
II. a região vive em conflito bélico constante com Canadá e Estados Unidos, aliados de Israel na disputa de terras 

na região. 
III. até o dia 29 de novembro de 2012, seu povo era representado na ONU pela entidade observadora que atende 

pela sigla de OLP. 
IV. com a elevação de status do estado observador da ONU, a região passa a ter posse oficial da cidade de 

Jerusalém, que se tornou sua capital.   
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.   B) III e IV.  C) I e IV.  D) I e III.  E) II e IV. 
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35 
O ____________________ é o nome dado a um grande escândalo iniciado no primeiro mandato presidencial 

de ________________________ e que se arrasta até os dias atuais com o julgamento e condenação de muitos 

dos envolvidos no Supremo Tribunal Federal (STF).  Assinale a alternativa que completa correta e sequencial-
mente a afirmativa anterior. 
A) Propinoduto / Itamar Franco     D) Valerioduto / Fernando Henrique Cardoso 
B) Mensalinho / Dilma Rousseff     E) Privataria Tucana / Fernando Collor de Mello 
C) Mensalão / Luiz Inácio Lula da Silva 

 

36 
A crise econômica, que já se alastrou pelo planeta atingindo de forma intensa vários países europeus, teve 
origem na primeira década deste século nos Estados Unidos, principalmente na crise do subprime, onde  
A)  a ausência de investimento do governo federal na produção industrial gerou uma quebra generalizada de várias 

multinacionais, principalmente na área automobilística, levando a uma crise nas instituições financeiras do país. 
B)  a corrida especial e o alto investimento na construção de novas tecnologias para exploração do espaço e 

construção de aeronaves capazes de transportar o homem ao espaço geraram forte déficit no mercado 

econômico dos EUA. 
C)  a forte quebra das produtoras de cinema de Hollywood afetou o mercado de ações, promovendo a falência de 

várias instituições financeiras norte-americanas e japonesas envolvidas no custeio de produtos cinematográficos.  
D)  tempestades de neves no norte do país e os efeitos do furacão Katrina no sul geraram quebra na produção 

agrária e um calote generalizado nas dívidas dos agricultores, levando à falência vários bancos do país e quebra 
na bolsa. 

E)  várias organizações de crédito que concediam empréstimos hipotecários de alto risco quebraram, levando várias 
instituições financeiras a uma situação de insolvência, repercutindo sobre as bolsas de valores de todo o planeta. 

 
37 
A Lei das Águas (Lei nº 9.433), sancionada em 1997, estabeleceu a Política de Recursos Hídricos (PMRH) e criou 
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Sobre os princípios regidos por esta Lei, analise. 
I. Fundamentam-se na compreensão de que a água pode ser um bem público ou privado, sendo sua gestão 

centralizada nos governos municipais baseada em usos múltiplos (abastecimento, energia, irrigação, indústria 
etc.). 

II. Em situação de crise e escassez, a prioridade do consumo é exclusivamente humana, de forma que as demais 
utilizações deste bem ficam comprometidas e suspensas em prol da manutenção de subsistência da 
população. 

III. Compete à União e aos Estados legislar sobre as águas e organizar, a partir das bacias hidrográficas, um 

sistema de administração de recursos hídricos que atenda às necessidades regionais. 
IV. Um dos principais objetivos consiste em assegurar a disponibilidade de água, em padrões de qualidade 

adequados, bem como promover uma utilização racional e integrada dos recursos hídricos. 
Sobre a Lei das Águas estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.   B) III e IV.  C) I, II e IV.  D) I, III e IV.  E) II, III e IV. 

 

38 
Um dos programas do governo federal de incentivo à educação, o ProUni, foi criado em 2004 e tem o objetivo de 
A)  conceder bolsas de estudo integrais e/ou parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação 

específica, em instituições privadas de educação superior. 
B)  distribuir recursos às universidades e escolas técnicas federais e particulares para que possam ser revertidos 

em bolsas de estágios e monitorias aos estudantes.  
C)  financiar o pagamento de mensalidades a estudantes carentes de instituições privadas de ensino superior em 

forma de empréstimo a ser quitado após sua formação. 
D)  oferecer bolsas de estágios para estudantes carentes de nível superior de universidades ou escolas técnicas 

públicas dos âmbitos federais, estaduais e municipais. 
E)  promover a educação básica e fundamental com a distribuição de bolsas de estudos às famílias de baixa renda 

para aquisição de material didático para os estudantes. 
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Leia o trecho para responder às questões 39 e 40. 
 

TEERÃ – O chefe do programa nuclear do Irã, Fereidoun Abbasi, afirmou nesta quarta-feira, 28 de novembro 
de 2012, que o enriquecimento de urânio vai o ti ua  o  i te sidade , por meio de um forte aumento no 
número de centrífugas usadas para fazer combustível nuclear. A afirmação de Abbasi deve aumentar as tensões 
entre o Irã e o os países ocidentais, que temem que o programa de enriquecimento de urânio possa levar a 
potentes materiais de guerra. Teerã alega que pretende só produzir combustível para reatores de energia e não 
uma bomba atômica.      (Agência Estado – www.estadao.com.br – 28/11/2012, às 14h05min.) 

 
39 
Além do Irã, que outras nações do continente asiático geraram preocupação internacional recente no que diz 
respeito à prática de enriquecimento de urânio para fins bélicos?  
A) Japão e Líbia.      D) Coreia do Sul e Israel. 
B) Líbano e Índia.      E) Coreia do Norte e Síria. 
C) China e Japão. 

 
40 
No Brasil, o enriquecimento de urânio é utilizado, em sua maioria absoluta, para a 
A) agricultura.  B) astronomia.  C) energia.   D) informática.  E) medicina. 
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1. Material a ser u lizado: caneta esferográfica de nta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em 
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente iden ficado.

2. Não é permi da, durante a realização das provas, a u lização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corre vo. 
Especificamente, não é permi do que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 
respec va iden ficação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 
receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio digital, 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 des nado à entrega do Caderno de Provas e à 
iden ficação – 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 u lizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.

6. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múl pla escolha. Leia-o atentamente.

7. As questões das provas obje vas são do po múl pla escolha, com 05 (cinco) alterna vas (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 emi r opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe 
única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

10. O candidato poderá re rar-se do local de provas somente a par r dos 90 (noventa) minutos após o início de sua 
realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permi da essa conduta apenas no decurso 
dos úl mos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.

11. Os 3 (três) úl mos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local 
de aplicação das provas, deverá assinar um termo desis ndo 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.

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas obje vas serão divulgados na Internet, no site 
www.idecan.org.br, às 13h00min do dia ú l subsequente ao da realização da prova escrita.

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

- A interposição de recursos poderá ser feita somente 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 con das no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público.

www.pciconcursos.com.br
 





