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CCAARRGGOO::  GGUUAARRDDAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  EE  AAMMBBIIEENNTTAALL  
 
Texto 

Uma reforma ortográfica necessária? 
 

Publicado por Adriano Paciello, 19 de janeiro de 2013. 
 

O inesperado aconteceu. Sim, quando todos pensavam que nada mais temeroso – da já tão temida ortografia da 
língua pátria – pudesse aparecer, eis que o monstro nos volta de maneira abrupta. As novas grafias da língua portuguesa 
entrarão em vigor em janeiro de 2016 e trarão mais gritos e impropérios aos falantes nada dedicados do idioma luso. E 
a pergunta fica iminente: seria necessária tal reforma? Talvez aqui haja uma resposta que beire o amor e o ódio por 
parte de especialistas no assunto ou não. Eu, como amante do idioma e profissional da área, tenho cá minhas dúvidas e 
não esconderei que minhas preferências estão mais às imprecações que aos elogios. 

Lembro-me de um amigo ter-me justificado a unificação da língua portuguesa entre os países que falam tal idioma, 
disse que era para se evitar a adaptação de palavras, grafias, evitando uma segunda ou terceira revisão, pelo jeito, 
necessária, ou ainda uma tradução, se é que assim podemos nomeá-la. Ora, como fã de Saramago, Nobel de Literatura, 
não me lembro de ter problemas com escritas como manicómio, estupefacto etc. Mesmo sendo professor de Língua 
Portuguesa, não creio que isso fosse requisito para se deliciar nas histórias surreais do velho José, milhares de leitores 
não o são, e nada que um bom dicionário para simplificar o muitas vezes complexo escritor português. 

No meu ponto de vista, o que não significa que seja o único, creio que as realidades de cada país, seja na Europa, 
na Ásia ou na América do Sul, são diferentes, como são diferentes as formas do falar, do escrever. Ora, dentro de um 
mesmo país, temos bergamota, mexerica e tangerina e ninguém se levanta para assinar uma unificação neste nível, por 
que então mesclar culturas, realidades e influências numa língua só? Os problemas que isso trará talvez não tenham 
sido mensurados pelas autoridades a respeito. 

Tal reforma era tudo o que não precisávamos! 
Ante as muitas mudanças, a que mais me entristece é a queda do trema. Por quê?! Necessário, vital para a 

pronúncia correta das palavras, jamais entendi o porquê de tamanho asco ante algo tão simpático e útil. 
E os profissionais que alfabetizam, como ficarão? E as crianças que acabaram de aprender que existe o trema? 

Como lidarão com isso no início? Que a resposta venha das autoridades que concordaram com tal absurdo. Se tais 
pessoas soubessem a realidade das salas de aula, e não só isso, se o brasileiro em geral fosse mais dedicado ao idioma, 
não o encarasse como algo ruim, tudo seria mais normal, apenas passaríamos por um processo tranqüilo, ou tranquilo, 
como dizem os portenhos. Outra, como cansa ter de retirar o trema enquanto escrevo, e meu notebook teima em 
colocá-lo, que inferno! 

O que espero, amigo leitor, é que você não esteja contente com isso, achando que tudo ficará mais fácil, ledo 
engano, porque aqueles que pouco sabem sobre grafias ficarão na mesma, sofrerão os que sabem, os que se interessam 
– e, com certeza, se estão nesse patamar, terão lá seus impropérios lançados ao ar. 

Enfim termino minha indignação falando que nada de bom teremos com isso, porque, a continuar como andam 
maltratando nosso idioma e como o descaso a ele está e sempre esteve em alta, nós, do Brasil, continuaremos a ter 
problemas em aprender. Pobres professores, pobres os que amam a língua portuguesa e todos os alunos que anseiam 
escrever corretamente. Andamos para o lado – preguiçosamente – e sem trema. 

(Disponível em:  http://portuguescomhumor.com.br/inicio/uma-reforma-ortografica-necessaria/. Acesso em: 23/06/2013. Adaptado.) 

 
01 
No texto, o autor defende a ideia de que a reforma ortográfica do português 
A) precisará ser revista pelas autoridades competentes. 
B) trará inúmeros benefícios para os usuários do idioma. 
C) unificará a língua portuguesa entre os países lusófonos.  
D) evitará a reedição de livros nos países que falam o português. 
E) aumentará os problemas de ensino e aprendizagem da língua. 

 
02 
Releia o fragmento a seguir: “Outra, como cansa ter de retirar o trema enquanto escrevo, e meu notebook teima em 
colocá-lo, que inferno!” (6º§). O termo “lo” tem como referente a palavra 
A) idioma.  B) trema.  C) inferno.  D) notebook.  E) processo. 
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03 
Ao se analisar a organização discursiva do texto, “Uma reforma ortográfica necessária?”, conclui-se que ele pertence 
à categoria dos textos  
A) injuntivos porque apresenta ao leitor orientações sobre como escrever corretamente a partir do novo acordo 

ortográfico. 
B) expositivos porque explica, de maneira clara e objetiva, o processo de implementação da reforma ortográfica do 

português no Brasil. 
C) narrativos porque apresenta ao leitor a sequência cronológica das principais ações relacionadas às mudanças na 

ortografia do português. 
D) argumentativos porque apresenta os pontos de vista do autor sobre as implicações da reforma ortográfica na vida 

dos usuários da língua. 
E) descritivos porque analisa resumidamente de que forma se procederam algumas alterações na grafia do português, 

como a queda do trema. 
 

04 
A passagem “... uma resposta que beire o amor e o ódio por parte de especialistas...” (1º§), apresenta a mesma 
relação semântica presente na seguinte alternativa: 
A) “Ante as muitas mudanças, a que mais me entristece é a queda do trema.” (5º§) 
B) “Eu, como amante do idioma e profissional da área, tenho cá minhas dúvidas...” (1º§) 
C) “... e trarão mais gritos e impropérios aos falantes nada dedicados do idioma luso.” (1º§) 
D) “... na América do Sul, são diferentes, como são diferentes as formas do falar, do escrever.” (3º§) 
E) “... e nada que um bom dicionário para simplificar o muitas vezes complexo escritor português.” (2º§) 
 

05 
Considerando as características discursivas do texto e sua temática, assinale a alternativa em que o trecho transcrito 
NÃO apresenta uma opinião do autor. 
A) “Que a resposta venha das autoridades que concordaram com tal absurdo.” (6º§) 
B) “As novas grafias da língua portuguesa entrarão em vigor em janeiro de 2016...” (1º§) 
C) “Os problemas que isso trará talvez não tenham sido mensurados pelas autoridades a respeito.” (3º§) 
D) “Pobres professores, pobres os que amam a língua portuguesa e todos os alunos que anseiam...” (8º§) 
E) “Mesmo sendo professor de Língua Portuguesa, não creio que isso fosse requisito para se deliciar...” (2º§) 
 

06 
Leia novamente a seguinte passagem do texto: “Ora, dentro de um mesmo país, temos bergamota, mexerica e 
tangerina e ninguém se levanta para assinar uma unificação neste nível, por que então mesclar culturas, realidades e 
influências numa língua só?” (3º§) 
É sabido que as línguas sofrem alterações ao longo da sua evolução. Esse fenômeno, conhecido como variação 
linguística, diz respeito às variações que uma língua apresenta, de acordo com as condições sociais, culturais, 
regionais e históricas em que é utilizada. Bergamota, mexerica e tangerina constituem um caso de variação linguística 
no nível do vocabulário. De acordo com o trecho em destaque, é correto afirmar que essa variação se relaciona com  
A) o grau de escolarização dos falantes. D) as diferentes modalidades da língua: oral e escrita. 
B) o status socioeconômico dos falantes. E) o grau de formalidade da língua: formal x informal. 
C) as diferentes regiões onde a língua é falada. 
 

07 
Releia os trechos a seguir. 
I. “... eis que o monstro nos volta de maneira abrupta.” (1º§) 
II. “Os problemas que isso trará talvez não tenham sido mensurados pelas autoridades a respeito.” (3º§) 
III. “... se estão nesse patamar, terão lá seus impropérios lançados ao ar.” (7º§) 
No texto, os termos abrupta, mensurados e impropérios podem ser substituídos, sem alteração de sentido, 
respectivamente, por 
A) repentina, medidos e insultos. D) descabida, rechaçados e desconfianças. 
B) inesperada, previstos e louvores. E) tendenciosa, planejados e inseguranças. 
C) exagerada, relativizados e frustrações. 
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08 
Atente para o trecho em destaque: “Ante as muitas mudanças, a que mais me entristece é a queda do trema. Por 
quê?! Necessário, vital para a pronúncia correta das palavras, jamais entendi o porquê de tamanho asco ante algo 
tão simpático e útil.” (5º§) 
No português, o trema é um sinal de dois pontos colocado sobre a vogal u para modificar sua pronúncia. Sabe-se que a 
vigência do novo acordo ortográfico foi adiada para 1º de janeiro de 2016. A partir dessa data, o trema será 
definitivamente abolido da ortografia do português, mas as palavras que o possuíam manterão sua pronúncia. 
Considerando essa afirmativa e a opinião do autor expressa no trecho destacado, depreende-se que esse sinal se 
relaciona com que aspecto da língua? 
A) Sintático.  B) Estilístico.  C) Fonológico.  D) Morfológico.  E) Semântico. 

 
09 
O item em que a preposição destacada possui valor semântico adequadamente apontado é 
A) “... eis que o monstro nos volta de maneira abrupta.” (1º§) – modo 
B) “Andamos para o lado – preguiçosamente – e sem trema.” (8º§) – fim 
C) “Andamos para o lado – preguiçosamente – e sem trema.” (8º§) – condição 
D) “... a continuar como andam maltratando nosso idioma...” (8º§) – concessão 
E) “As novas grafias da língua portuguesa entrarão em vigor em janeiro de 2016...” (1º§) – meio 

 
10 
Em “... se o brasileiro em geral fosse mais dedicado ao idioma...” (6º§), o conector destacado introduz relação 
semântica de 
A) causa.  B) condição.  C) concessão.  D) conformidade. E) consequência. 

  

RRAACCIIOOCCÍÍNNIIOO  LLÓÓGGIICCOO 
 

11 
Em uma certa escola foi distribuído entre os alunos 170 balas de sabores cereja e morango. Sabendo-se que 80 alunos 
receberam balas de cereja e 25 alunos receberam balas dos dois sabores, então, o número de alunos que recebeu 
balas de morango é 
A) 80.   B) 90.   C) 115.   D) 125.   E) 145. 

 
12 
Em um órgão público, ao protocolar um requerimento, o número de protocolo é gerado a partir de informações da 
data do protocolo, do número de ordem do protocolo no dia em que foi gerado e de um número fixo, não 
necessariamente nessa ordem. Em 03 de maio de 2013, Carlos foi a 1ª pessoa a protocolar um requerimento e, em 
função disso, recebeu o protocolo de número 405030113. Camila, em 29 de junho de 2013, foi a 12ª pessoa a 
protocolar um requerimento e recebeu o protocolo de número 406291213, mas, anteriormente, em 21/12/2012, foi a 
3ª pessoa a protocolar um requerimento e recebeu o número 412210312. Dessa forma, se em 06 de setembro de 
2013, Alberto for a 10ª pessoa a protocolar um requerimento nesse órgão, então receberá o protocolo de número 
A) 409061310.      B) 406091013.     C) 906041312.     D) 409061013.        E) 940060113. 

 
13 
Pedro adquiriu uma geladeira e um forno elétrico pelo valor total de R$1.700,00. Ao se dirigir para o caixa da loja, 
avistou um anúncio que prometia: “Se o total de sua compra ultrapassar R$2.000,00, a loja lhe dará 20% de desconto 
sobre o preço do produto mais caro de seu carrinho de compras”. Imediatamente, pensando em aproveitar o 
desconto, Pedro adquiriu, também, uma lava-louças fazendo com que o total de sua compra ultrapassasse 
R$2.000,00. Sabe-se que Pedro pagou, com o desconto, o valor de R$1.860,00 pela compra dos três produtos e que o 
valor do forno elétrico e o valor da lava-louças juntos somaram R$900,00. Então, o valor dos três produtos sem o 
desconto era 
A) R$1.960,00.      B) R$2.080,00.  C) R$2.100,00.        D) R$2.240,00.  E) R$2.400,00. 
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14 
Petika, uma cadela poodle, gera três fêmeas e um macho. Cada fêmea gera, a seu tempo, também três fêmeas e um 

macho, sendo que cada macho gera, como descendente, duas fêmeas e dois machos. Após isso, não geram mais 

filhotes. Se cada macho e cada fêmea gerarem seus descendentes nessas mesmas proporções, então o número de 

“bisnetos” fêmeas que Petika terá é 

A) 10.   B) 11.   C) 21.   D) 33.   E) 43.  

 

15 
O dobro da idade de Fabrício somado ao triplo da idade de sua irmã, Mariana, é igual à idade de sua avó, Gertrudes. 

Sabendo-se que a soma das idades de Fabrício e Mariana é igual a 34 e que sua avó completará 85 anos somente na 

próxima semana, então a razão entre a idade de Fabrício e a idade de Mariana é 

A) 2.   B) 5/3.   C) 7/9.   D) 9/7.   E) 9/8.                     

 

16 
Considere a seguinte sequência numérica: 

1, 2, 6, 15, 31, 56, 92, 141,... 
O 10º termo da sequência é 

A) 190.   B) 205.   C) 225.   D) 256.   E) 286. 

 

17 
Se x ∈∈∈∈ A, A ⊂⊂⊂⊂ B, A ∩∩∩∩ C = {y}, C ⊂⊂⊂⊂ B, z ∈∈∈∈ C, w ∈∈∈∈ B e os conjuntos A e C possuem, no máximo, dois elementos, é correto 

afirmar que 

A) A – C = {x}.        D) o elemento y pertence ao conjunto C. 

B) A ∪ B = {x, y, w}.       E) o elemento w pertence ao conjunto A ou C. 

C) o conjunto C possui três elementos. 

 

18 
O técnico da seleção brasileira de futebol convoca, geralmente, três goleiros sendo o titular, o primeiro reserva e o 

segundo reserva, nessa ordem. Assim, dentre os 10 melhores goleiros brasileiros da atualidade, que jogam em clubes 

nacionais ou estrangeiros, o número de convocações distintas que se pode realizar para convocar três goleiros da 

forma determinada anteriormente é 

A) 120.   B) 240.   C) 360.   D) 504.   E) 720.  

 

19 
A figura representa o projeto de uma piscina infantil. Considerando cada bloco 

como um quadrado de lado 1 m, como mostrado na figura, então, a área 

aproximada da piscina, em m2, é 

A) 16.            

B) 26.          

C) 30.          

D) 36.          

E) 44. 

 

20 
Uma fábrica produz bicicletas, triciclos e skates tradicionais. No mês de junho deste ano, a fábrica alcançou um total 

de 100 unidades produzidas e, com isso, necessitou de um total de 310 rodas, independente do modelo. 

Considerando que o número de bicicletas produzidas foi o dobro do número de triciclos, a diferença entre o número 

de skates e o número de bicicletas produzidos é 

A) 5.   B) 10.   C) 18.   D) 28.   E) 46. 
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 

21 
Acerca das normas disciplinadoras dos Princípios Fundamentais enumeradas na Constituição da República Federativa 

do Brasil, assinale a alternativa correta. 

A) A República Federativa do Brasil tem como fundamento, dentre outros, a igualdade entre os Estados. 

B) São Poderes da União, dependentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Tribunal de Contas. 

C) Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, dentre outros, a dignidade da pessoa humana. 

D) A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América 

Latina. 

E) A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, dentre outros, pelo Princípio do Pluralismo 

Político. 

 

22 
De acordo com a Lei nº 10.826/03, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição no 

território nacional, analise as afirmativas a seguir. 

(     ) É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação 

própria e, dentre outros, para os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de cinquenta mil e 

menos de quinhentos mil habitantes, quando em serviço. 

(     ) A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada à formação funcional de 

seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial, à existência de mecanismos de fiscalização e 

de controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento do Estatuto, observada a supervisão do 

Ministério da Justiça. 

(     ) Constitui crime de porte irregular, manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, 

em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou 

ainda, no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa. 

(     ) Disparar arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, sem que haja vítimas, não constituirá crime, 

entretanto poderá ensejar a perda do porte de arma, além de demais sanções administrativas. 

A sequência está correta em 

A) F, F, V, V  B) V, V, F, F  C) V, F, F, V  D) F, V, V, F  E) V, F, V, F 

 

23 
Consoante ao que dispõe a Legislação Ambiental a respeito da conservação de recursos naturais e impacto ambiental, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

A) São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, dentre outros, a avaliação de impactos ambientais. 

B) A construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos 

ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental 

dependerão de prévio licenciamento ambiental. 

C) Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado 

pelo órgão ambiental competente, dispensado em todo caso o estudo de impacto ambiental e respectivo relatório – 

EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e a manutenção de unidade de conservação. 

D) A ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importem inobservância aos preceitos da legislação ambiental 

aplicável e a seus regulamentos ou resultem em dano à flora, à fauna e aos demais atributos naturais das unidades 

de conservação, bem como às suas instalações e às zonas de amortecimento e corredores ecológicos, sujeitam os 

infratores às sanções previstas em lei.  

E) Considera-se conservação da natureza, para fins legais, o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a 

preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que 

possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as 

necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos, em geral. 
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24 
A Lei nº 11.340/06, alcunhada de Lei Maria da Penha, cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher. De acordo com as disposições constantes da referida Lei, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja pena seja inferior a dois anos, serão 

aplicados os benefícios da Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais). 
B) O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações 

domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. 

C) Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou ainda, em caso de 
descumprimento de medida protetiva de urgência deferida, a autoridade policial que tomar conhecimento da 
ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis. 

D) Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e 
criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o 
julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

E) A política pública, que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, far-se-á por meio de um conjunto 
articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, 
tendo como uma das diretrizes a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo 
de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às questões de 
gênero e de raça ou etnia. 

 
25 
Sobre os Direitos Individuais e Coletivos disciplinados na Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a 
justificativa correta. 
A) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização 

ou prévio aviso a autoridade competente. 
B) Ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante, sendo permitida, entretanto, a utilização de 

tortura em caso de interrogatórios de acusado por crime de perigo comum. 
C) Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 

competente, inclusive nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. 
D) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em 

caso de flagrante delito ou desastre ambiental, ou para prestar socorro ou, a qualquer hora, por determinação 
judicial. 

E) Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao meio ambiente, ao 
patrimônio histórico e cultural, dentre outros, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e 
do ônus da sucumbência. 

 
26 
A Lei nº 10.741/03 instituiu o Estatuto do Idoso, o qual se destina a regular os direitos assegurados às pessoas com 
idade igual ou superior a sessenta anos. Considerando as disposições do referido Estatuto, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

II. Para os efeitos do Estatuto, considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local 
público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. 

III. Para ter acesso à gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, o idoso deverá 
obrigatoriamente passar por processo de cadastramento em que seja demonstrada a carência econômica. 

IV. Constitui infração administrativa, punível com multa, discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso 
a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento 
necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.   B) I e IV.  C) II e III.  D) II e IV.  E) III e IV. 
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27 
A Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), dispõe que a criança e o adolescente gozam de todos os 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes assegurados, em condições de liberdade e de 
dignidade, o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Nos termos da citada Lei, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
A) Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. 
B) É proibida, dentre outros, a venda à criança ou ao adolescente de armas, bebidas alcoólicas, bilhetes lotéricos e 

equivalentes. 
C) Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e 

fundamentada da autoridade judiciária competente. 
D) É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento 

desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 
E) O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária 

competente ou, na falta desta, ao órgão responsável pela Assistência Social. 

 
28 
De acordo com a Lei nº 9.503/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, no que se refere à competência dos órgãos 
e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas. 
B) Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo 

de trânsito. 
C) Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pelo CONTRAN. 
D) Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o 

desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. 
E) Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de 

acordo com o estabelecido em lei, sendo vedada, entretanto, a participação nas ações específicas de órgão ambiental 
local. 

 
29 
Acerca do que dispõe as normais gerais dispostas na Lei Orgânica sobre os serviços públicos municipais, analise as 
afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) As obras públicas deverão ser executadas pela Prefeitura, por entidades públicas estaduais, federais, mediante 

convênio, ou através de contratação direta, por terceiros. 
(     ) O município poderá retomar, sem qualquer indenização, os serviços permitidos ou concedidos, nos casos previstos 

na Lei Orgânica. 
(     ) As tarifas dos serviços públicos deverão ser fixadas pelo Prefeito, tendo em vista a prestação do serviço pelo custo. 
(     ) É vedada a realização, pelo município, de obras e serviços de interesse comum, mediante convênios. 
A sequência está correta em 
A) F, V, V, F  B) V, F, F, V  C) F, F, V, V  D) V, V, F, F  E) F, V, F, V 

 
30 
De acordo com as normas básicas da Lei Orgânica sobre os servidores públicos municipais, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. Os cargos públicos serão criados por lei, que fixará sua denominação, padrão de vencimento, atribuições, condições 

de proventos e os recursos necessários ao atendimento das respectivas despesas.   
II. O servidor municipal será civil, criminal e administrativamente responsável pelos atos que praticar no exercício do 

cargo ou função, ou a pretexto de exercê-los. 
III. Os editais de concurso público deverão prever isonomia de vencimentos entre cargos de atribuições iguais ou 

assemelhadas do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de 
caráter individual e as relativas à natureza ou ao local do trabalho. 

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

31 
São atribuições do Sr. Leôncio Lino de Souza Neto, prefeito de Lagoa da Confusão, EXCETO: 
A) Afastar de suas atribuições vereador denunciado por práticas criminosas. 
B) Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos a nível municipal. 
C) Apresentar à Câmara, projetos de lei sobre as matérias de sua competência. 
D) Solicitar a convocação extraordinária da Câmara Municipal de Lagoa da Confusão. 
E) Firmar contratos e convênios, respeitando a legislação e as dotações orçamentárias. 
 

32 
“A emancipação política de Lagoa da Confusão ocorreu após ________________ realizado(a) em ______________ de 
1991, que resultou em seu desmembramento de Cristalândia.” Assinale a alternativa que completa correta e 
sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) eleição /outubro       D) plebiscito / fevereiro 
B) referendo / junho       E) decisão estadual / dezembro 
C) legislação / agosto 
 

33 
A formação do povoado, que deu origem à Lagoa da Confusão, foi impulsionada por interesses econômicos a partir da 
década de 1950 com a exploração de jazidas de 
A) ouro.        D) manganês. 
B) bauxita.        E) minério de ferro. 
C) calcário. 
 

34 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, qual é o produto de maior produção agrícola 
do município de Lagoa da Confusão? 
A) Soja.   B) Arroz.  C) Milho.  D) Feijão.  E) Algodão. 
 

35 
Sobre os investimentos e gestão pública na área de educação, no município de Lagoa da Confusão, é correto afirmar 
que 
I. o ensino na rede pública municipal deverá ser ministrado baseado em princípios, como a liberdade de 

aprendizagem, gratuidade, valorização dos profissionais etc; 
II. o ensino religioso, a educação de trânsito e a educação ambiental são disciplinas de matrícula obrigatória nas 

escolas públicas municipais de Lagoa da Confusão; 
III. no mínimo, 25% da receita do município deverá ser aplicada anualmente na área de educação, mediante 

planejamento da Secretaria Municipal de Educação.  
É correto o que se afirma em 
A) I, II e III.  B) I, apenas.  C) II, apenas.  D III, apenas.  E) I e II, apenas. 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
 
Leia o texto e responda às questões referentes aos temas tratados nesta reportagem. 
 

Junho de 2013 já fez história. É provável que, daqui a algumas décadas, brasileiros que tomaram as ruas do País no final 
do outono deste ano reúnam num café, num boteco ou mais possivelmente na timeline de uma rede social para 
recordarem, cheios de orgulho, “daquele junho de 2013”. Quando se formaram multidões que, de um modo 
contraditório, pareciam gigantescas afirmações de individualidades. Com seus rostos únicos, bandeiras variadas, gritos 
independentes e gestos singulares. A completa expressão do novo. Daquilo que ninguém ousou prever e do futuro que 
ninguém assegurou adivinhar. Esses brasileiros se sentirão como a geração de 1968, que ainda cultiva as lembranças das 
heroicas passeatas contra a ditadura, como os manifestantes de 1984, que se emocionam com as imagens dos comícios 
das Diretas Já, e como os Caras Pintadas de 1992, que decretaram o fim de um governo corrupto. 

(Revista IstoÉ – nº 2275 – em 26/06/2013, p. 50.) 
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36 
A afirmação “Quando se formaram multidões que, de um modo contraditório, pareciam gigantescas afirmações de 
individualidades”, expressa o fato das manifestações por todo o Brasil possuírem, principalmente, 
A) diversos líderes fortes engajados politicamente em questões distintas. 
B) objetivos particulares específicos que não representam causas públicas. 
C) um caráter multipartidário em que todos se uniram contra o governo federal. 
D) um objetivo específico amplo, relacionado à moralidade do sistema público no Brasil. 
E) várias bandeiras distintas que expressavam as insatisfações individuais de cada brasileiro. 

 
37 
O movimento que eclodiu em todo o Brasil, com milhões de brasileiros nas ruas, teve início em São Paulo, quando a 
Polícia Militar reprimiu uma grande manifestação contra o(a)(s) 
A) realização da Copa das Confederações. 
B) aumento das tarifas de transporte coletivo. 
C) violência e a impunidade na capital paulista. 
D) reajuste salarial do prefeito, vice e secretários. 
E) gastos com obras para a Copa do Mundo, no Brasil. 

 
38 
Após a histórica quinta-feira, dia 20 de julho, quando mais de 1 milhão de brasileiros foram às ruas, tanto nas capitais 
quanto no interior do Brasil, a presidente Dilma Rousseff fez um pronunciamento (21/06/2013), na televisão aberta, e se 
comprometeu a 
A) destituir Feliciano da presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. 
B) punir todos os envolvidos no caso mensalão, destituindo-os de seus cargos no Congresso. 
C) mandar arquivar a PEC 37, que retira o poder de investigação criminal  de alguns órgãos, como o Ministério Público. 
D) receber os líderes das manifestações pacíficas, os representantes das organizações de jovens, entidades sindicais, 

movimentos de trabalhadores, associações populares etc. 
E) revogar os reajustes nas tarifas dos transportes públicos em todo o Brasil, congelando os valores até o próximo ano, 

quando cada município deverá apresentar um plano de investimento na área. 

 
39 
A primeira conquista significativa e concreta das manifestações ocorridas no mês de junho de 2013, no Brasil, foi o(a) 
A) redução das tarifas do transporte público em várias cidades que já haviam implantado reajuste. 
B) renúncia do deputado Marcos Feliciano da presidência da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara.  
C) instituição de um movimento único e amplo em todo o país, formado por todos os partidos políticos de oposição. 
D) arquivamento da Proposta de Emenda Constitucional nº 37/2011, que negava o poder de investigação ao Ministério 

Público. 
E) cancelamento da realização da Copa do Mundo de Futebol, no Brasil, em 2014, com a transferência da competição 

para a Inglaterra. 

 
40 
Sobre os movimentos citados no final do texto, é correto complementar que 
I. em 1992, o movimento dos “Caras Pintadas” alçou sucesso em seu objetivo, que foi tirar do poder o presidente eleito, 

Fernando Collor de Mello; 
II. entre os movimentos que marcaram 1968, teve a passeata dos 100 mil, no Rio de Janeiro, quando a Igreja Católica 

se engajou no movimento; 
III. o movimento “Diretas Já” resultou no fim da Ditadura Militar, no Brasil, e as eleições diretas com a eleição de 

Tancredo Neves, em 1985. 
É correto o que se afirma apenas em 
A) I.   B) II.   C) III.   D) I e II.   E) II e III. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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, ipad, ipod, tablet, smartphones, receptor, gravador, calculadora, 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). 

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

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

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

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

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

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

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

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 

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

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá 
de 02 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente 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 endereço eletrônico www.idecan.org.br, no link correspondente ao 
Concurso Público. 

 




