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CCAARRGGOO::  AAUUXXIILLIIAARR  DDEE  FFIISSCCAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  
 
Texto I para responder às questões de 01 a 05. 

 
Vácuo florestal 

 

Há mais de 12 anos parlamentares identificados com a produção agropecuária tentam abrandar as regras de 

preservação contidas no Código Florestal. Conseguiram muita coisa desde então, mas sua maior vitória tem sido 

impedir o país de aprovar uma legislação moderna sobre a questão. 

O Brasil precisa de um código atualizado, capaz de conciliar a realidade do campo – seria descabido exigir o 

reflorestamento de áreas desmatadas há décadas ou séculos – com os benefícios ambientais da maior floresta 

tropical da Terra. Da mata dependem a sobrevivência de milhares de espécies e a regularidade de chuvas e rios 

que irrigam a lavoura. 

Após concessões de parte a parte, a disputa se sedimentou na faixa de proteção ao longo de rios e riachos. O 

Congresso finalizou em abril, na Câmara, e contra a orientação do Planalto, um texto que reduzia para até 15 m a 

recomposição obrigatória nessas Áreas de Preservação Permanente (APP’s). 

A presidente Dilma Rousseff vetou vários artigos da lei, para evitar o que considera uma anistia para 

desmatadores. Por medida provisória, recompôs o acordo que havia sido obtido no Senado, alargando a faixa de 

restauração mínima. 

No último lance da longa queda de braço da chamada bancada ruralista com a Presidência, já na análise da 

MP nº 571/12, os deputados reincidem na redução – para 15 m em propriedades médias e 20 m nas maiores. 

Pior: abrem uma brecha para replantar APP’s com árvores de frutas não nativas (monocultura de laranjeiras, por 

exemplo), o que aniquila o princípio de recomposição da mata original. 

A legislação segue para o Senado, onde precisa ser aprovada como está, e nos próximos dias. Do contrário, 

vencerá o prazo legal, que termina em 8 de outubro. 

A saída que resta ao Planalto é, mais uma vez, aplicar um veto parcial ao texto dos parlamentares. Mas isso 

criará um vácuo legal para médias e grandes propriedades rurais, que ficarão sem regra para a recomposição 

obrigatória nas margens de rios. 

Não está claro se, após recorrer ao veto, a presidente Dilma reconstituiria a norma por meio de nova medida 

provisória (o que reabriria a caixa de Pandora no Congresso) ou se o faria por decreto (com o risco de suscitar 

ações na Justiça). 

Tamanha insegurança jurídica é ruim para todos, inclusive para proprietários. Chegou a hora de ruralistas 

cederem na intransigência.        (Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/67187-vacuo-florestal.shtml>.) 

 

01 
O segmento do texto que está INCORRETAMENTE reescrito é 

A)  さápósàIoﾐIessõesàdeàpaヴteàaàpaヴte,...ざ (3º§) – depois de provocações dos dois lados. 

B)  さ...àふIoﾏàoàヴisIoàdeàsusIitaヴàaçõesàﾐaàJustiçaぶ.ざ (8º§) – (com a possibilidade de provocar ações na Justiça). 

C)  さ... a disputa se sedimentou na faixa deàpヴoteç?o...ざ (3º§) – a disputa se consolidou na faixa de proteção. 

D)  さ... paヴaà evitaヴà oà ケueà Ioﾐsideヴaà uﾏaàaﾐistiaà paヴaà desﾏatadoヴes.ざ (4º§) – para se esquivar do que julga ser 

perdão para desmatadores. 

E)  さ... (o que reabriria a caixa de Pandora no Congresso)...ざ ふ8 º§) –  (o que abriria novamente a fonte de todos os 

males no Congresso). 

 

02 
Em さCoﾐseguiヴaﾏ muita coisa desde eﾐtão,...ざ, a expressão sublinhada desempenha a mesma função sintática 

que a destacada em 

A) さDoàIoﾐtヴ=ヴio,àveﾐIeヴ=ào prazo legal,...ざ (6º§) 

B) さ... os deputados ヴeiﾐIideﾏàﾐaàヴeduç?o...ざà(5º§) 

C) さ... (com o risco de suscitar ações ﾐaàJustiçaぶ.ざà(8º§) 

D) さO Congresso fiﾐalizouàeﾏàaHヴil,àﾐaàC>ﾏaヴa,...ざ (3º§) 

E) さChegouàa hora de ruralistas cederem na intransigência.ざ (9º§) 
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03 
Analise os trechos do texto e as respectivas reescritas. 
I. さDaàﾏataàdepeﾐdeﾏàaàsoHヴevivZﾐIiaàdeàﾏilhaヴesàdeàespYIiesàeàaàヴegulaヴidadeàdeàIhuvasàeàヴiosàケueàiヴヴigaﾏàaà

lavouヴa.ざà(2º§) 
Da mata depende a sobrevivência de milhares de espécies e a regularidade de chuvas e rios que irrigam a 
lavoura. 

II. さDaàﾏataàdepeﾐdeﾏàaàsoHヴevivZﾐIiaàdeàﾏilhaヴesàdeàespYIiesàeàaàヴegulaヴidadeàdeàIhuvasàeàヴiosàケueàiヴヴigaﾏàaà
lavouヴa.ざà(2º§) 
Da mata dependem a sobrevivência de milhares de espécies e a regularidade de chuvas e rios que irriga a 
lavoura. 

III. さH=àﾏaisàdeàヱヲàaﾐosàpaヴlaﾏeﾐtaヴesàideﾐtifiIadosàIoﾏàaàpヴoduç?oàagヴopeIu=ヴiaàteﾐtaﾏàaHヴaﾐdaヴàasàヴegヴasàdeà
pヴeseヴvaç?oàIoﾐtidasàﾐoàCódigoàFloヴestal.ざà(1º§) 
Há mais de 12 anos um grupo de parlamentares identificados com a produção agropecuária tenta abrandar as 
regras de preservação contidas no Código Florestal. 

IV. さChegouàaàhoヴaàdeàヴuヴalistasàIedeヴeﾏàﾐaàiﾐtヴaﾐsigZﾐIia.ざà(9º§) 
Chegou a hora de pelo menos a maioria dos ruralistas ceder na intransigência. 

As alternativas que NÃO apresentam ERROS de concordância verbal são 
A) I, II, III e IV.  B) I e II, apenas.  C) I e III, apenas. D) II e III, apenas. E) I, III e IV, apenas. 

 
04 
Em さ... (o que reabriria a Iaixa de Paﾐdoヴa ﾐo Coﾐgヴesso)...ざ, o tempo verbal destacado indica 
A) enunciação de caráter imperativo. 
B) declaração de um fato já consumado. 
C) enunciação de um fato que se realizará brevemente. 
D) declaração de uma ação ou fato que certamente se realizará. 
E) afirmação da ocorrência de um fato dependente de uma condição para sua realização. 

 
05 
Quanto ao emprego da vírgula no trecho さMas isso Iヴiaヴá uﾏ váIuo legal paヴa ﾏédias e gヴaﾐdes pヴopヴiedades 
ヴuヴais, ケue fiIaヴão seﾏ ヴegヴa paヴa a ヴeIoﾏposição oHヴigatóヴia ﾐas ﾏaヴgeﾐs de ヴios.ざ, é correto afirmar que 
A) separa orações justapostas assindéticas. 
B) separa uma oração subordinada adjetiva explicativa. 
C) separa uma oração subordinada adverbial desenvolvida. 
D) restringe o sentido de さﾏYdiasàeàgヴaﾐdesàpヴopヴiedadesàヴuヴaisざ. 
E) poderia ser eliminada sem que houvesse alteração de sentido no trecho. 
 
 Texto II para responder às questões de 06 a 08. 
 

Precisamos segmentar, porque só a cota social, com fatores econômicos, não dá conta de resolver a exclusão 
pela qual passam os negros. E isso não é uma suposição, há números que provam. Para se ter uma mostra da 
ineficácia da cota social em relação à inserção do negro, basta ver números da USP. Apesar das políticas de 
inclusão social – como Inclusp e Pasusp – que hoje garantem que 28% dos alunos venham de escola pública 
(dados do vestibular 2012), o número de universitários negros por lá continua muito pequeno. Nos cursos mais 
concorridos, são completa raridade. Na Faculdade de Direito, por exemplo, apenas 2% dos alunos são negros. 

Por isso, além do percentual, o projeto tem o grande mérito de estipular que o índice seja respeitado dentro 
de cada curso, sempre obedecendo à representatividade da população negra no Estado que abriga a instituição. 
Isso é bárbaro e um grande avanço no combate a essa dupla discriminação pela qual passa o negro: a da pobreza 
e a da cor da tez. 
(Marcus Orione, professor do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

Disponível em: <http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=83636>. Acesso em: 13/11/2012.) 

 
06 
Em さ... que o índice seja ヴespeitado deﾐtヴo de Iada Iuヴso,...ざ, a forma verbal destacada está conjugada no 
A) gerúndio.  B) imperativo.  C) indicativo.  D) infinitivo.  E) subjuntivo. 
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07 
Analise as afirmativas a seguir. 

I. Em さ...à<àiﾐseヴç?oàdoàﾐegヴo,...ざ (1º§), o uso da crase é facultativo, pois o termo さヴelaç?oざ possui dupla regência.   

II. No trecho さ...à <à ヴepヴeseﾐtatividade...ざ (2º§) ocorre a crase, pois a palavra feminina さヴepヴeseﾐtatividadeざ é 

determinada pelo artigo さaざ e subordinada ao termo さoHedeIeﾐdoざ, que exige preposição さaざ. 
III. Em さ...àﾐoàIoﾏHateàa essaàduplaàdisIヴiﾏiﾐaç?o...ざ (2º§ぶ, ﾐão pode o さaざ reIeHer o aIeﾐto iﾐdiIador da Irase 

por estar seguido de pronome demonstrativo. 

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

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

 

08 
Com relação às palavras destacadas no trecho さ... o ﾐúﾏeヴo de uﾐiveヴsitáヴios ﾐegヴos poヴ lá Ioﾐtiﾐua muito 

pequeno. Nos cursos mais concorridos, são completa raridade. Na Faculdade de Direito, por exemplo, apenas 

2% dos alunos são ﾐegヴos.ざ (1º§), é correto afirmar que 

A) さﾏaisざ é monossílaba. 

B) さIoﾏpletaざ possui dois dígrafos. 

C) さﾏuitoざ e さDiヴeitoざ são proparoxítonas. 

D) さﾏuitoざ e さﾏaisざ são dissílabas, さDiヴeitoざ é trissílaba.  

E) さﾏuitoざ, さﾏaisざ e さDiヴeitoざ possuem ditongo crescente. 

 

Texto III para responder à questão 09.  

Cotas raciais 
 

É bem possível que, no futuro, tenhamos que instituir cotas para brancos nas universidades e serviços 

públicos. Não sou Ioﾐtra ações ditas さafirﾏativasざ. Se vamos, porém, fazer justiça, então que sejam feitas 

reservas de vagas para brancos, negros e pardos de escolas públicas. Somos um país mestiço, não temos que 

discriminar ninguém pela cor da sua pele. 
(Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/72783-painel-do-leitor.shtml>.) 

 

09 
Considerando os textos II e III, analise as afirmativas.  

I.  O autor do texto II é favorável às cotas raciais, uma vez que, segundo ele, somente elas garantem o ingresso 

do negro na universidade. 

II. No texto III, a argumentação é contrária às cotas raciais pelo fato de o Brasil ser um país mestiço. 

III. O autor do texto II é contra as cotas sociais, pois é a favor das cotas raciais.  

IV. Para o autor do texto II, as cotas sociais não solucionam a questão da inserção do negro na universidade. 

Estão corretas as afirmativas 

A) II e III, apenas.      D) I, II e IV, apenas.        

B) I e II, apenas.       E) I, II, III e IV. 

C) I, III e IV, apenas.   

 

Texto IV para responder à questão 10. 
 

 
(Disponível em: <http://veredasdalingua.blogspot.com.br/2011/09/processos-de-formacao-de-palavras-ii.html>.) 
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10 
Julgue as afirmativas a seguir. 
I. A palavra さissoざàpossui quatro fonemas.  
II. O predicado さﾐ?oàsouàvegetaヴiaﾐoざ é nominal.  
III. Em さÉàHoﾏàpヴaàvoIZざ há um erro de concordância nominal. 
IV. Calvin usou um prefixo para criar o neologismo さsoHヴeﾏesaヴiaﾐoざ. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.    B) II.   C) III.   D) IV.   E) III e IV. 

  

RRAACCIIOOCCÍÍNNIIOO  LLÓÓGGIICCOO  
 

11 
Um livro tem 509 páginas. O número de páginas desse livro, cuja numeração é formada por 3 algarismos 
distintos, é  
A) 259.    B) 285.    C) 296.    D) 301.   E) 312.             
 

12 
Sejam: A o conjunto dos números de 2 algarismos que divididos por 6 deixa resto 3 e B o conjunto dos números 
de 2 algarismos cuja soma é igual a 9. A soma de todos elementos do conjunto A ∩ B é  
A) 198.   B) 216.   C) 225.   D) 228.   E) 234.  
 

13 
Jonas escolheu dois meses do ano e, em seguida, dividiu o número de dias desses meses pelos respectivos 
números de letras do nome de cada um. Se os quocientes obtidos nessas divisões forem ambos inteiros, então, 
os meses em questão são 
A) março e maio.        D) fevereiro e agosto. 
B) abril e junho.        E) setembro e novembro. 
C) julho e dezembro. 
 

14 
As figuras a seguir apresentam perímetros de mesma medida. 
 

  
 

Se a segunda figura é um retângulo, então sua área é igual a  
A) 20 cm2.  B) 24 cm2.  C) 28 cm2.  D) 30 cm2.  E) 32 cm2.  
 

15 
Murilo pagou uma conta de R$260,00 e utilizou apenas notas de R$10,00 e R$20,00. Qual foi a diferença entre 
as quantidades de notas utilizadas de cada tipo, se as mesmas totalizaram 19 notas? 
A) 4    B) 5   C) 6    D) 7    E) 8 
 

16 
Marta tem um carro que consome 1 litro de combustível para percorrer a distância entre sua casa e seu 
trabalho, que é de 12 km. Se Marta trocar seu carro por um modelo que gaste 25% mais combustível para 
percorrer a mesma distância, quantos quilômetros ela poderá percorrer com 50 litros? 
A) 420 km  B) 450 km  C) 480 km  D) 500 km   E) 600 km 
 

17 
Num cofre há apenas notas de R$5,00. Se forem retiradas quantidades diárias, respectivamente, iguais a 
R$5,00; R$10,00; R$15,00; R$20,00; R$25,00..., em 100 dias o cofre se esvaziará. Quantas notas há neste cofre? 
A) 4.450  B) 4.550   C) 4.900  D) 5.000  E) 5.050 

x 

x – 2  

4 cm 

6 cm 

3 cm 

7 cm 
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18 

 
Dividindo y por x obtém-se 
A) 33.   B) 39.    C) 41.   D) 45.   E) 56. 

 
19 
Num período de 25 anos foram feitas 3 reformas em uma casa. Todas começaram no primeiro dia do mês e 
terminaram no último dia do mesmo mês, totalizando N dias em 25 anos. Assim, quantos são os valores 
possíveis de N, se pelo menos um dos meses teve quantidades diferentes de dias dos demais? 
A) 6   B) 7   C) 8   D) 9    E) 10 

 
20 
Sobre uma mesa encontram-se 3 objetos: um telefone celular, um controle remoto e uma calculadora. Considere 
que: 

 o telefone celular não é mais pesado que a calculadora; 

 o controle remoto não é o mais leve;  

 ou o telefone celular não é o mais leve ou o controle remoto é o mais pesado. 

A ordem crescente dos pesos desses 3 objetos é, respectivamente, 
A) telefone celular, controle remoto e calculadora.  D) telefone celular, calculadora e controle remoto.  
B) controle remoto, telefone celular e calculadora.  E) calculadora, controle remoto e telefone celular. 
C) calculadora, telefone celular e controle remoto. 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 

21 
O órgão deliberativo e soberano do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem é o(a) 
A) Assembleia de Presidentes. D) Plenário do Conselho Federal de Enfermagem.                             
B) Assembleia de Delegados Regionais. E) Plenário dos Conselhos Regionais de Enfermagem. 
C) Assembleia Geral dos Conselhos Regionais. 

 
22 
Analise os seguintes artigos do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 
I. Art. 7º – Comunicar ao COREN e aos órgãos competentes, fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam 

prejudicar o exercício profissional. 
II. Art. 57 – Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão de 

cargo, função ou emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a 
legislação do exercício profissional. 

III. Art. 81 – Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício 
profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo. 

Estes artigos correspondem, respectivamente, às seguintes categorias dos preceitos éticos do exercício profissional 
da enfermagem 
A) responsabilidades e deveres / direitos / proibições.                                                                                                 
B) direitos / proibições / responsabilidades e deveres. 
C) proibições / direitos / responsabilidades e deveres. 
D) direitos / responsabilidades e deveres / proibições. 
E) responsabilidades e deveres / proibições / direitos. 

 
23 
Considerando o processo ético-disciplinar de enfermagem, quando o denunciado, regularmente citado ou 
intimado para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, o processo ético-disciplinar 
A) será considerado nulo. D) será suspenso até nova convocação em 15 dias. 
B) seguirá sem a presença do denunciado.  E) continuará, mas com supressão das fases de defesa. 
C) encerrará com condenação do denunciado. 
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24 
De acordo com a Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, são competências dos Conselhos Regionais de Enfermagem, 
EXCETO: 
A) Fixar o valor da anuidade para cada categoria profissional. 
B) Zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam. 
C) Deliberar sobre a inscrição no Conselho e seu cancelamento. 
D) Manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição. 
E) Elaborar o Código de Deontologia de Enfermagem e alterá-lo, quando necessário.                                                                             

 
25 
Sobre as disposições legais para o exercício profissional da enfermagem é correto afirmar que, EXCETO: 
A) A programação de enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem. 
B) É livre o exercício da enfermagem em todo território nacional, observadas as disposições legais.                                                         
C) A enfermagem só pode ser exercida por pessoas habilitadas e inscritas na Associação Brasileira de Enfermagem. 
D) O planejamento e a programação das instituições de saúde incluem planejamento e programação de enfermagem. 
E) As atividades de enfermagem de nível médio só poderão ser exercidas em instituições de saúde sob a supervisão 

do enfermeiro. 

 
26 
A barra de menus do Internet Explorer 7 possui menus que podem ser utilizados tanto para navegação quanto 
para configuração do próprio browser. Relacione corretamente os menus aos respectivos comandos. 
1. Arquivo. 
2. Editar. 
3. Exibir. 
4. Favoritos. 
5. Ferramentas. 
6. Ajuda. 

(     ) Possui informações sobre o navegador para esclarecimento de dúvidas do usuário. 
(     ) Controles para inclusão e gerenciamento de links favoritos do usuário. 
(     ) Há comandos de edição, de seleção e de localização de conteúdos na página. 
(     ) Há controles para configuração do navegador. 
(     ) Controla a exibição das barras de ferramentas e da página, em geral. 
(     ) Possui comandos para abrir, salvar, imprimir e fechar documentos, além de abrir novas 

guias. 
A sequência está correta em 
A) 1, 3, 5, 2, 4, 6  B) 2, 4, 6, 1, 3, 5  C) 6, 4, 2, 5, 3, 1 D) 3, 5, 6, 4, 1, 2  E) 4, 2, 3, 1, 6, 5  

 
27 
Uma página web permite, entre outras funções, visualizar uma imagem, ouvir música ou carregar uma outra 
página, apenas com um clique do mouse. Isso é possível devido a 
A) Linux.       D) Hyperlinks ou links. 
B) MacOS.       E) rede de computadores. 
C) Windows. 

 
28 
No Sistema Operacional Windows, uma das grandes facilidades apresentadas são os atalhos, que auxiliam 
diversos aplicativos. Ao acionar as teclas Windows + E, qual o aplicativo será aberto? 

A) Outlook Express      D) Meus Documentos 
B) Internet Explorer      E) Meus Locais de Rede 
C) Windows Explorer 

 
29 
Analise as afirmativas. 

I. Para excluir um arquivo definitivamente do computador, basta selecionar este arquivo e, em seguida, apertar 
a tecla Delete. 

II. É possível acessar sites da web pela barra de endereços do Windows Explorer. 
III. Para selecionar todo o conteúdo de uma pasta, em uma única vez, basta pressionar CTRL + A. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I e II.   B) II e III.   C) I e III.   D) I.    E) III.  
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30 
Um Disco Rígido (HD) é dividido magneticamente em várias trilhas e setores. Uma excelente ferramenta na 
busca por problemas na mídia do disco rígido utilizada, muitas vezes, no Windows XP é 
A) scandisk.       D) firewall. 
B) antivírus.       E) desfragmentador de disco. 
C) checkdisk. 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
 

31 
O presidente reeleito dos EUA, Barack Obama e o Congresso americano têm menos de dois meses para evitar o 
que muitos qualificam como a maior ameaça à economia do país (e do mundo) no curtíssimo prazo: o chamado 
さaHisﾏo fisIalざ.         (Folha online – www.folha.uol.com.br – 07/11/2012, às 20h58min.)  
O terﾏo さaHisﾏo fisIalざ ﾐo Ioﾐtexto anterior pode ser melhor definido como a 
A)  aceleração da inflação, gerando uma discrepância muito grande entre as classes sociais norte-americanas no que 

tange à renda familiar. 
B)  acumulação e aumento de impostos sobre as empresas norte-americanas, o que vêm gerando aumento dos 

preços dos produtos. 
C)  alta no nível de endividamento público dos cidadãos norte-americanos atingindo o limite suportável pela nação. 
D)  baixa na liberação de créditos fiscais às empresas privadas gerando déficit e aumento das demissões em massa.  
E)  perspectiva de combinação de cortes brutais nos gastos públicos e fim de estímulos econômicos. 
 

32 
Integrante da CPI do tráfico de pessoas, a senadora Ângela Portela (PT – RR) apresentou, em novembro de 
2012, no plenário do Senado, dados da ONU (Organização das Nações Unidas) que apontam a existência de 241 
rotas do tráfico no país, sendo 110 relacionadas ao tráfico interno e 131, ao tráfico internacional. A maior parte 
das rotas está na região   
A) Sul.   B) Norte.  C) Sudeste.  D) Nordeste.  E) Centro-Oeste. 
 

33 
さNo dia 8 de novembro de 2012, milhares de argentinos foram às ruas, em Buenos Aires, protestar contra o 
governo de ______________________ num movimento organizado através das redes sociais que recebeu a 
denominação de ______________________ e Iulﾏiﾐou ﾐuﾏ graﾐde けpanelaçoげ.ざ Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) Cristina Kirchner / 8N     D) Frederico Franco / Paraguai Democrático 
B) Michele Bachelet / Chile NO     E) Dilma Rousseff / Argentina Independente 
C) Hugo Chávez / Democracia na América 
 

34 
さO ﾏelhor aiﾐda está por virざ é uﾏa das frases ﾏais ﾏarIaﾐtes ﾐo disIurso de Ioﾏeﾏoração da vitória de  
A) Ban Ki-moon, eleito Secretário Geral da ONU. 
B) Vladimir Putin, ao ser eleito novamente na Rússia. 
C) Cristina Kirchner, na eleição presidencial Argentina. 
D) Dilma Rousseff, quando eleita presidente do Brasil. 
E) Barack Obama, ao ser reeleito presidente dos EUA. 
 

35 
Um projeto de Lei que já foi aprovado pelo Senado e Câmara Federal vem gerando grandes expectativas por 
estar associado aos crimes cibernéticos, uma lacuna jurídica grave existente no Brasil. A lei virá criminalizar 
algumas práticas frequentes na rede mundial de computadores, como a distribuição de vírus, a obtenção de 
informações ou mensagens alheias sem as devidas permissões, entre muitos outros. Devido a um caso de 
grande repercussão nesta área ocorrido há alguns meses no Brasil, a nova Lei está sendo popularmente 
chamada pelo nome da atriz protagonista do caso real. Trata-se de 
A) Luana Piovani.      D) Ana Paula Arósio. 
B) Regina Duarte.      E) Carolina Dieckmann. 
C) Carolina Ferraz. 

www.pciconcursos.com.br
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36 
Os problemas referentes a disputas judiciais por terra entre produtores rurais e indígenas têm ocorrido com 
frequência no Brasil, principalmente nas regiões Norte e Centro-Oeste. Uma das pendências mais noticiadas 
ocorreu em Roraima, na região denominada Raposa Serra do Sol, quando, em 2009, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu pela 
A) proibição de cultivos, mesmo os de subsistência, já que o local é de preservação ambiental. 
B) manutenção da demarcação em terras contínuas, devendo ser um local destinado aos índios. 
C) liberação da exploração da área para os produtores rurais que já estavam instalados na região. 
D) retirada da população indígena do local, transferindo-a para outra área de preservação ambiental. 
E) transformação do local em área de preservação permanente sujeito a cultivos licenciados pelo governo.  

 
37 
Uma das grandes preocupações internacionais da humanidade, atualmente, gira em torno das matrizes 
energéticas, principalmente no que tange às fontes não renováveis. Enquanto a matriz energética mundial é 
dependente destas fontes não renováveis, no Brasil, possuímos um percentual alto de utilização de fontes 
renováveis em nossa matriz, em relação aos demais países do planeta, sendo que grande parte da eletricidade 
do país é oriunda de usinas 
A) eólicas.  B) geotérmicas.  C) hidrelétricas.  D) nucleares.  E) termelétricas. 
 
Leia o trecho para responder às questões de 38 a 40. 
 
Foi à noite: o Estado do Rio de Janeiro levou uma punhalada nas últimas horas de terça-feira (6 de novembro de 
2012), quando a Câmara aprovou, por 286 votos a 124, o Projeto de Lei nº 2.565/11, de autoria do senador Vital 
do Rêgo (PMDB/PB), que muda as regras da distribuição dos royalties de petróleo e, segundo a Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento Econômico, acarreta perdas de  R$ 77 bilhões entre 2012 e 2020 para ao Rio. Em 
2030, o prejuízo pode chegar a R$ 116 bilhões.                         (Revista ISTOÉ. Edição 2244, de 14/11/2012, p. 80-81.) 

 
38 
O Projeto de Lei nº 2.565/11 determina que 
A) a distribuição dos royalties irá abranger a todas as unidades federadas do Brasil. 
B) os recursos do petróleo devem ficar exclusivamente nos cofres do governo federal. 
C) apenas os estados localizados no litoral irão receber os recursos do petróleo no país. 
D) os recursos provenientes dos royalties só poderão ser utilizados para proteção ambiental. 
E) os royalties serão extintos para que não seja criado este benefício em outros produtos.  

 
39 
Por que o Rio de Janeiro ganha destaque especial na reportagem e em todas as informações referentes a este 
Projeto de Lei nº 2.565/11, especificamente? 
A)  Apenas como uma ilustração dos estados produtores de petróleo brasileiro, já que o estado possui uma 

produção semelhante ao Espírito Santo e São Paulo.  
B)  Devido ao fato de ser o único estado prejudicado com esta medida, já que hoje todos os recursos provenientes 

dos royalties são destinados ao Rio de Janeiro. 
C)  Em decorrência do Rio de Janeiro ser o estado que concentra toda a produção industrial de petróleo explorado 

em território brasileiro e áreas marítimas.   
D)  Por responder por cerca de 80% da produção no Brasil e ser o estado mais beneficiado com os recursos dos 

royalties, por isso será o mais prejudicado. 
E)  Por ser o único estado que vem demonstrando descontentamento com esta reformulação na distribuição dos 

recursos do petróleo no Brasil.  

 
40 
Após esta aprovação no dia 6 de novembro de 2012, na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº 2.565/11 
seguiu para  
A) aprovação do Superior Tribunal de Justiça.   D) publicação como Lei no Diário Oficial da União. 
B) sanção ou veto da Presidência da República.   E) votação final dos integrantes do Senado Federal. 
C) legitimação pela Procuradoria Geral de República. 

www.pciconcursos.com.br
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PROVA DISCURSIVA 
 

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

 Para a redação da Prova Discursiva, o candidato deverá formular texto com extensão máxima de 30 (trinta) 

linhas, em que conste resposta concisa, atendo-se ao tema proposto. 

 A Prova Discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de corpo transparente e 

de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em 

caso de candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência que o impossibilite de redigir textos, como 

também no caso de candidato que solicitou atendimento especial para este fim, nos termos do Edital nº 

001/2012. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal do IDECAN devidamente treinado, para o 

qual deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.   

 O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva em casos de fuga ao tema, de não haver texto, de 

manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado no item anterior, bem como no 

caso de identificação em local indevido.  

 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 Prova Discursiva terá o valor de 40 (quarenta) pontos. Para efeito de avaliação serão considerados os 

seguintes elementos: 

 

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. 

25 pontos 

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

15 pontos 

TOTAL DE PONTOS 40 pontos 

 

 

 
Texto I 

STF anuncia audiências públicas sobre temas polêmicos que serão julgados em 2013 
 

O STF (Supremo Tribunal Federal) anunciou a realização de três audiências públicas para discutir temas 

polêmicos que estão em pauta este ano na corte. Entre os temas que já têm data para serem discutidos estão a 

nova regulamentação da TV por assinatura, o potencial cancerígeno dos campos eletromagnéticos e as normas 

para a queimada em canaviais. Com essas audiências, os ministros tentam buscar embasamento técnico-científico 

para julgar assuntos controversos. (...) 

A audiência sobre campos eletromagnéticos de linhas de transmissão de energia, convocada pelo Ministro 

Dias Toffoli, está marcada para os dias 7, 8 e 9 de março. A questão será julgada pelos ministros em uma ação 

interposta pela Eletropaulo, que questiona a imposição da Justiça de São Paulo que determinou a redução do 

campo eletromagnético em linhas de transmissão de energia elétrica próximas a dois bairros paulistanos, em 

razão de alegado potencial cancerígeno da radiação produzida. O encontro discutirá os efeitos da radiação 

eletromagnética de baixa frequência sobre o meio ambiente e a saúde pública, entre outros fatores. (...) 

A convocação de especialistas da sociedade civil antes de julgamentos é permitida pelo regimento interno da 

corte. Os ministros já se reuniram em audiências com especialistas antes de votarem sobre a proibição da 

comercialização do amianto, sobre a lei de biossegurança, o aborto de fetos anencéfalos e a constitucionalidade 

da lei de cotas, por exemplo. 
(Disponível em: <http://noticias.bol.uol.com.br/brasil/2013/01/11/stf-anuncia-audiencias-publicas-sobre-temas-polemicos-que-serao-

julgados-em-2013.jhtm>. Adaptado.) 
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Texto II 
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 

 

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 
Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País. 

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se 
destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. 

(Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>.) 

 
A fiscalização para que haja o cumprimento da lei na manutenção da saúde da população é de extrema 

importância. Considerando os textos anteriores como motivadores, redija um texto dissertativo-argumentativo a 
respeito do seguinte tema:  

 

さO indivíduo no exercício da cidadania como agente de fiscalização referente à saúde.ざ 
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REDAÇÃO 
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INSTRUÇÕES 
 

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

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo. 
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, 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 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 Resposta (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 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 

7. Serão aplicadas provas escritas discursivas para todos os cargos constituída de 1 (uma) redação. 

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

9. 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 Resposta (Prova Discursiva) 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.  

10. 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. 

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

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

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no 
site www.idecan.org.br, às 15h00min do dia útil subsequente ao da realização da prova escrita. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas 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 contidas no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 
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