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CCAARRGGOO::  GGUUAARRDDAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 
Texto I para responder às questões de 01 a 06. 

 

A lixeira 
 

Um dia, quando lhe perguntarem onde é que nasceu, a moça poderá responder, sorrindo: “na lixeira”. Pois realmente 
foi ali que a jogaram, entre cascas de banana e borra de café, para que não vivesse; e foi dali que a retiraram, viva, para 
que desse testemunho: até numa lixeira a vida pode começar. 

O suposto nascimento anterior, num quarto, não vale para essa menina da rua Pedro América; ele se consumou na 
clandestinidade, a contragosto da mãe, talvez sem que o pai tivesse notícia, e mesmo sem que a mãe tivesse notícia do 
pai. Não era desejado, não veio precedido de amor, mas de vergonha, medo, angústia, recriminação. Quem nasce sob tais 
condições negativas é como se não nascesse, e a lixeira foi o instrumento providencial que ocorreu à mãe dessa menina 
errada, para anular, em escala individual, o efeito da explosão demográfica. Enquanto não se decide a construção de 
crematórios para os que acabam regularmente, aí está, para os que começam irregularmente, o incinerador do lixo 
doméstico. Nem seria preciso queimar a menina, com os demais detritos da casa. A morte viria logo – necessária, 
oportuna, benfazeja. 

Mas, naquele dia, a lixeira reagiu de forma imprevista, abstendo-se de cumprir a missão que já tantas mães solteiras, 
desesperadas ou não, lhe confiaram. Ficou surda aos argumentos sociais, morais e econômicos que demonstram a 
inconveniência de salvar-se uma vida de origem equívoca e de custeio incerto. Guardou a menina como lixeira pode 
guardar, sem qualquer cuidado higiênico ou resquício de conforto, mas guardou-a. Não lhe abafou o chorinho com o 
desmoronamento de um pacote de restos de cozinha, ou a queda de uma lata vazia de pessegada sobre a cabeça. Na 
verdade, estimulou-a a chorar e bradar, dando-lhe ar pútrido e temperatura de fornalha, para que melhor protestasse e 
atraísse, pelo sofrimento revoltado, a atenção do faxineiro. 

E chegou o faxineiro e tirou daquelas entranhas estranhas a recém-nascida, como o obstetra faz o parto. Estava 
nascendo, na porcaria, uma criança; e outro menino não nasceu, faz muito tempo, num cocho de comida de animais, no 
estábulo, entre o farelo e o milho? A lixeira pode fazer as vezes de maternidade, berçário moderno para a vida que quer 
manifestar-se de qualquer modo e não encontra outra saída. O obscuro humanitarismo, a piedade e a simpatia dessa 
lixeira, não salvaram, criaram a vida. Foi lá que a criança verdadeiramente nasceu, quando os seres humanos, a ordem 
econômica e os últimos preconceitos lhe negaram ou lhe impediram a existência. 

A menina, mais tarde, poderá dizer com alegria reconhecida: “devo a vida a uma lixeira, foi nela que vim ao mundo.” 
E nós também devemos alguma coisa a essa lixeira: a lição de respeito à vida. 

(Carlos Drummond de Andrade. “Caminhos de João Brandão”. In Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1988.) 

 

01 
Acerca do uso do pronome oblíquo “lhe” em “quando lhe perguntarem onde é que nasceu” (1º§), é correto afirmar que  
A) retoma a palavra “moça”. 
B) atua como complemento da palavra “quando”. 
C) pode ser substituído pelo pronome oblíquo “a”. 
D) é usado para evitar a repetição da palavra “moça”. 
E) atua como sujeito da forma verbal “perguntarem”. 
 

02 
A expressão “até numa lixeira a vida pode começar.” (1º§) indica que, para o enunciador, o fato de uma criança ter 
sobrevivido em uma lixeira é algo  
A) indigno.    B) horrível.  C) inusitado.  D) assustador.  E) decepcionante. 
 

03 
Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª, considerando a regra gramatical de acentuação. 
1. Regra das oxítonas. 
2. Regra das paroxítonas. 
3. Regra das proparoxítonas. 
4. Regra da segunda vogal do hiato. 

(     ) Aí, atraísse, saída. 
(     ) Poderá, café, até. 
(     ) América, doméstico, demográfica. 
(     ) Crematórios, resquício, notícia. 

A sequência está correta em  
A) 1, 2, 3, 4  B) 2, 3, 1, 4  C) 4, 2, 1, 3  D) 1, 4, 3, 2  E) 4, 1, 3, 2 
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04 
No 1º§, o texto relata o fato gerador de uma situação dramática que busca levar o leitor a um grau de indignação 
diante do exposto. Quanto às duas ações relatadas – jogar a criança na lixeira e retirá-la dela –, há finalidades  
A) de aspecto positivo.       D) que se complementam. 
B) que se assemelham.       E) que revelam distanciamento. 
C) dependentes entre si. 

 
05 
“A partir do _______ parágrafo, o autor do texto atribui à lixeira ações que demonstram que um novo significado lhe 
foi dado no texto, tornando-a um personagem ________________ no desenvolvimento da narrativa.” Assinale a 
alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) 2º / principal       D) 3º / indiferente 
B) 3º / importante       E) 2º / introspectivo 
C) 1º / secundário 

 
06 
Em “a contragosto da mãe, talvez sem que o pai tivesse notícia,” (2º§), a palavra destacada é formada por prefixo. 
Assinale a alternativa em que todos os vocábulos do grupo possuem a mesma indicação de significado do apresentado.  
A) parasita, paradigma, parônimo.     D) contraindicado, coerdeiro, concidadão. 
B) catástrofe, cataclismo, catarata.     E) subdelegado, subestimar, subalimentado. 
C) antibiótico, antipatia, antiaéreo. 

 
Texto II para responder às questões de 07 a 10. 
 

Cidade sem rio 
 

O rio Amazonas é o maior do mundo, 
mas o rio do Tanque é o menor, 
(Deslizava na fazenda de meu irmão) 
O rio Doce banha terras amargas 
de maleita, ferro e melancolia. 
O córrego da Penha, esse, coitado, 
mal fazia um poço raso 
onde a gente, fugindo, se banhava. 
Talvez porque me faltasse água corrente, 
hoje a tenho represada nos olhos 
e neste vago verso fluvial. 

(Carlos Drummond de Andrade. Obra Completa. Rio de Janeiro: Companhia Aguilar Editora, 1964. p. 371.) 

 
07 
Em “O córrego da Penha, esse, coitado, / mal fazia um poço raso”, o eu-lírico demonstra 
A) um aspecto subjetivo do poema. 
B) grande objetividade em sua descrição. 
C) objetividade através do uso da linguagem formal. 
D) objetividade através do uso da linguagem poética.  
E) subjetividade através do uso da linguagem regional. 

 
08 
A expressão “Talvez porque” introduz 
A) a descrição da personalidade inconstante do eu-lírico.  
B) uma possível explicação para a condição atual do eu-lírico. 
C) uma explicação definitiva para o momento vivido pelo eu-lírico. 
D) a descrição de toda a situação vivida pelo eu-lírico na sua infância. 
E) o motivo da falta de água vivenciada pelo eu-lírico em sua infância. 
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09 
A correção da ortografia da palavra destacada em “mal fazia um poço raso” é verificada considerando-se o seu 
sentido no contexto. Assinale a alternativa correta quanto à grafia das palavras.  
A) Não há mau que dure a vida inteira.  
B) Mau cheguei, ele saiu sem dizer nada. 
C) Comportou-se mal diante das autoridades presentes.  
D) A cada dia que passa, vejo o quanto ela é mau-humorada.  
E) Demonstrou um mal comportamento durante toda a festa. 

 
10 
A partir de imagens poéticas, o eu-lírico expressa sentimentos de melancolia e tristeza. Analise as seguintes 
expressões, identificando as que demonstram tais sentimentos. 
I. “maior do mundo” 

II. “terras amargas” 

III. “se banhava” 

IV. “represada nos olhos” 
Estão corretas as alternativas 
A) I, II, III e IV.        D) II e IV, apenas. 
B) I e II, apenas.       E) II, III e IV, apenas. 
C) I e III, apenas. 

  

RRAACCIIOOCCÍÍNNIIOO  LLÓÓGGIICCOO  
 
11 
Dois ciclistas A e B deslocam-se com velocidades iguais a 10 m/s e 40 km/h, respectivamente. Para que o ciclista B 
passe a se deslocar com a mesma velocidade do ciclista A, ele deverá reduzir sua velocidade em  
A) 10%.   B) 15%.   C) 20%.   D) 25%.   E) 30%. 

 
12 
A soma dos 3 primeiros termos de uma progressão aritmética é 33. Se o vigésimo termo dessa sequência é 101, então 
sua razão é 
A) 4.   B) 5.   C) 6.   D) 7.   E) 8. 

 
13 
Numa bandeja encontram-se 3 tipos de bombons, sendo: 9 de chocolate com nozes, 11 de chocolate com avelã e o 
restante de chocolate puro. Se, ao retirar um bombom dessa bandeja, a probabilidade de que este seja de chocolate 
com nozes ou de chocolate puro é de 56%, então o número total de bombons é igual a 
A) 24.    B) 25.    C) 26.    D) 28.    E) 30.                     

 
14 
Anderson guarda R$30,00 de uma quantia fixa que recebe diariamente de seu pai e gasta o restante. Se em 45 dias 
ele gasta R$405,00, então o valor total que recebe de seu pai a cada semana é 
A) R$266,00.  B) R$273,00.  C) R$280,00.  D) R$287,00.  E) R$294,00. 

 
15 
Considere as sentenças a seguir. 
I. {A, B, C, D} ≠ {A, B, C} 
II. {1, 2, 3, 4, 5} = {1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5} 
III. {q, n, m} ≠ {m, n, q} 
IV. {x/x é dia da semana que começa com vogal} = Ø 
V. {x/x é estação do ano} = {primavera, verão, outono, inverno} 
Estão corretas apenas as alternativas 
A) I, III e IV.  B) II, III e IV.  C) III, IV e V.  D) I, II, IV e V.  E) I, III, IV e V. 
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16 
A figura a seguir é composta por losangos cujas diagonais medem 6 cm e 4 cm. A área da figura mede 
A) 48 cm2.               
B) 50 cm2.             
C) 52 cm2.             
D) 60 cm2.             
E) 64 cm2. 
 

 
17 
Assinale a alternativa que completa corretamente a sequência apresentada a seguir. 
A) 246.                         
B) 384.                        
C) 576.                        
D) 644.                          
E) 768.                        
 
 
 

 
18 
Considere a sequência de operações a seguir. 

 

A soma dos algarismos do número que corresponde à figura é 

A) 9.   B) 10.   C) 12.   D) 14.   E) 16. 

 
19 
Três amigas – Juliana, Luciana e Luciene – estão em uma lanchonete, mas cada uma está usando um vestido de cor 
diferente: vermelho, azul e amarelo. Sabe-se que as três estão tomando sucos de sabores diferentes: maçã, morango 
e laranja. Além disso, sabe-se que: 

• Juliana está de amarelo; 

• Luciene não está bebendo o suco de morango; 

• Luciana está bebendo o suco de laranja; 

• quem está vestindo azul, não está tomando o suco de maçã. 

Com base nas informações anteriores, é correto afirmar que as meninas vestidas de azul e vermelho, e que estão 
tomando suco de morango e maçã são, respectivamente, 
A) Juliana, Luciene, Juliana e Luciana.     D) Luciana, Juliana, Luciana e Luciene. 
B) Luciene, Luciana, Juliana e Juliana.     E) Luciana, Luciene, Juliana e Luciene. 
C) Juliana, Luciene, Luciana e Juliana.  
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20 
Se o primeiro dia de um mês começou numa segunda-feira, então NÃO é possível que esse mês tenha terminado num(a)      
A) domingo.  B) segunda-feira. C) terça-feira.  D) quarta-feira.  E) quinta-feira. 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
 
O planeta hoje vive a globalização. O fenômeno que permite que as informações se cruzem de ponta a ponta da esfera 
terrestre em segundos, transforma o mundo numa gigantesca “aldeia global”, como profetizou o canadense Marshall 

McLuhan. Em função da rápida propagação da informação, tornou-se possível intensificar as relações econômicas, sociais e 
políticas entre as mais diversas e distantes nações, permitindo uma intensa e constante interação cultural. Eis aí, então, a 
globalização. Neste novo cenário mundial, saber contextualizar os fatos, conhecer melhor os aspectos geográficos, sociais, 
econômicos, políticos e históricos, tornam-se fatores cruciais para entendimento dos acontecimentos, suas causas e 
possibilidades de desdobramentos. Neste cenário proposto, estaremos apresentando algumas reportagens marcantes 
divulgadas nos últimos dez meses nos principais veículos de comunicação do país, a fim de mensurar seu conhecimento 
contextual das situações propostas e sua capacidade de contextualização. 

 
21 
Leia o texto e responda o questionamento a seguir. 
“Decreto assinado pela presidente Dilma Rousseff e publicado na edição desta sexta-feira (28 de dezembro de 2012) do 
Diário Oficial da União transferiu de janeiro de 2013 para o dia 01 de janeiro de 2016 a entrada em vigor do Acordo 
Ortográfico firmado em 1990 pelos países de língua portuguesa. Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 
Portugal e São Tomé e Príncipe assinaram o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, em 1990, depois promulgado em 
2008 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ficou acertado que o período de transição seria de 01 de 
janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012.”                     (Disponível em: www.planalto.gov.br, em 28/12/2012 às 12h05)                 
 

O continente que congrega atualmente o maior número de países que adotam a Língua Portuguesa como idioma 
oficial é a 
A) Ásia.   B) África.  C) Europa.  D) Oceania.  E) América. 

 
22 
Leia o texto e responda o questionamento a seguir. 
“A explosão de duas bombas perto da linha de chegada da Maratona de Boston, na segunda-feira (15/04/2013), desatou 
uma caçada pelos responsáveis por deixar três mortos e quase 180 feridos em uma das mais famosas competições de 
atletismo no mundo. O primeiro suspeito foi morto na noite de quinta-feira e identificado como Tamerlan Tsarnaev, 26 
anos. O segundo suspeito, identificado como Dzhokhar A. Tsarnaev, 19 anos, ficou foragido por mais de 20 horas até ser 
preso na noite desta sexta. Os dois são irmãos e estariam nos EUA há ao menos dez anos vindos da região do Cáucaso 
russo, perto da Chechênia.”                         (Disponível em: http://ultimosegundo.ig.com.br. Acesso em: 20/04/2013.)  
 

Acerca da região de origem (Chechênia) dos acusados do atentado de Boston, nos EUA, assinale a afirmativa correta. 
A) Localizada na região central da Ásia, vive uma guerra civil pela independência da Geórgia. 
B) Instalada na entrada para a Sibéria, é disputada por sua ótima localização e riqueza mineral.   
C) Povoada por comunistas radicais tchecos, tornou-se uma grande escola de terroristas internacionais. 
D) Ex-república da extinta União Soviética, foi colonizada por fundamentalistas islâmicos oriundos do Irã. 
E) Trata-se de uma república pertencente à Rússia, de maioria mulçumana, situada no norte do Cáucaso. 

 
23 
Leia o texto e responda o questionamento a seguir. 
“O Movimento Passe Livre, que liderou os primeiros protestos que começaram a se espalhar pelo Brasil, na semana 
passada, voltou atrás em sua decisão de não convocar mais manifestações e anunciou neste domingo (23/06/2013) 
uma nova manifestação para a próxima terça-feira (25/06/2013).”  

(Disponível em: http://noticias.terra.com.br. Acesso em: 23/06/2013.) 
 

Em que cidade brasileira este “movimento” deu início às manifestações de rua que se espalharam por todo o Brasil e 
gerou a redução nos reajustes em vários municípios brasileiros? 
A) Brasília.  B) São Paulo.  C) Porto Alegre.  D) Rio de Janeiro. E) Belo Horizonte. 
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24 
Leia o texto e responda o questionamento a seguir. 
“A incerteza política criada pela morte de Hugo Chávez, líder socialista da Venezuela, afetou a economia e terá um 
efeito sobre os valores de crescimento econômico da nação exportadora de petróleo, disse o presidente do banco 
central do país.”               (Disponível em: http://exame.abril.com.br. Acesso em: 31/05/2013.) 

Analise as afirmativas sobre o líder latino-americano, falecido no século XX, citado no texto. 
I. Prendeu os participantes do golpe militar que depôs o presidente Andrés Perez, em 1992. 
II. Tenente-coronel do exército e professor, foi eleito quatro vezes presidente da Venezuela. 
III. Tomou atitudes polêmicas, como a nacionalização e o controle do petróleo explorado no país. 
IV. Tornou-se o maior aliado dos Estados Unidos e da União Europeia na região sul do continente. 
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. 
 

25 
Leia o texto e responda o questionamento a seguir. 
“Os presidentes latino-americanos preparam para esta sexta-feira (12/07/2013) a formalização de um documento no qual 
repudiam o monitoramento, pelos Estados Unidos, de dados na Internet e telefonemas de cidadãos da América Latina. A 
ideia é que a declaração apresente a preocupação com as denúncias de espionagem na região, feitas pelo O GLOBO (...).” 

(Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 12/07/13.)  

A denúncia do Jornal O Globo teve como base 
A) a invasão do grupo hacker Anonymous ao site da CIA. 
B) as denúncias apresentadas pela oposição a Barack Obama. 
C) as informações apresentadas por Julian Assange, no Wikileaks. 
D) as investigações da FSB (ex-KGB), agência russa de espionagem.  
E) os documentos vazados pelo ex-técnico da CIA Edward Snowden. 
 

26 
Leia o texto e responda o questionamento a seguir. 
“A renúncia do papa Bento XVI, de 85 anos, – que será oficializada amanhã (28) – provocou uma série de perguntas. As 
mais frequentes se referem ao futuro do papa, como ele se chamará, como vai se vestir e onde vai morar. Pelas indicações 
do próprio Bento XVI e entrevistas do porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, há respostas para essas questões. Joseph 

Ratzinger será chamado de papa emérito, vestirá roupas simples na cor branca e irá morar em um mosteiro, no Vaticano, 
ficando isolado do mundo em oração.”                 (Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em: 27/02/2013.) 
 

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa a seguir. 
 

“Além de líder máximo da Igreja Católica no mundo, o papa atende pela designação de _________________ do 
Estado do Vaticano, responsabilidade que hoje se encontra representada pelo argentino Jorge Mário Bergoglio, papa 
Francisco, ________________________.” 
A) Chanceler / de São Vicente de Paulo    D) Chefe de Governo / da Fraternidade Sacerdotal 
B) Chefe de Estado / da Companhia de Jesus    E) Primeiro-ministro / dos Franciscanos da Imaculada 
C) Presidente / dos Cônegos de Santo Agostinho 
 

27 
Leia o texto e responda o questionamento a seguir. 
“A Família Real, membros do governo e personalidades britânicas se reuniram na Abadia de Westminster nesta terça-feira 
(4) para marcar o aniversário de 60 anos da coroação da rainha Elizabeth 2ª. A rainha Elizabeth, agora com 87 anos, foi 
coroada na Abadia em 2 de junho de 1953, em uma cerimônia carregada de mil anos de tradição. A rainha ascendeu ao 
trono britânico em 1952, mas só foi formalmente coroada no ano seguinte.” 

(Disponível em: http://ultimosegundo.ig.com.br. Acesso em: 04/06/2013.) 

São afirmativas corretas do Estado chefiado por Elizabeth 2ª, EXCETO: 
A) Não possui constituição escrita. 
B) Sua capital, Londres, está na ilha da Grã-Bretanha. 
C) Faz parte da União Europeia e sua moeda oficial é o Euro. 
D) É formado por Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. 
E) Adota a monarquia parlamentarista, tendo como primeiro-ministro David Cameron. 
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28 
Leia o texto e responda o questionamento a seguir. 
“Palco de uma mudança política desencadeada por uma revolta popular que resultou na renúncia, em 2011, do então 
presidente Hosni Mubarak, na época havia 30 anos no poder, o Egito enfrentou, dois anos depois, novas manifestações 
populares que terminaram com a derrubada do presidente Mohamed Morsi, em 3 de julho, em um golpe militar.” 

(Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 16/07/2013.) 
 

A primeira mudança no Egito (citada no texto), ocorrida em 2011, está inserida no fenômeno denominado 
A) Intifada.        D) Primavera Árabe. 
B) Cruzadas.        E) Outono Vermelho. 
C) Guerra do Golfo. 
 

29 
Leia o texto e responda o questionamento a seguir. 
“A estudante Ritchieli Pedroso Lucas, de 19 anos, recebeu alta na manhã desta terça-feira. Ela era a última paciente 
internada após o incêndio da Boate Kiss, em janeiro, na cidade gaúcha de Santa Maria. Ritchieli passou mais de cinco 
meses internada em Porto Alegre – teve queimaduras pelo corpo e sofreu intoxicação durante o incêndio.”  

(Disponível em: http://veja.abril.com.br. Acesso em: 02/07/2013.) 
 

O Ministério Público do Rio Grande do Sul responsabilizou pela tragédia ocorrida na Boate Kiss, em Santa Maria (RS), 
que levou a óbito mais de 240 jovens, integrantes de que entidade? 
A) Prefeitura de Santa Maria.      D) Polícia Militar do Rio Grande do Sul. 
B) Governo do Rio Grande do Sul.     E) Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. 
C) Guarda Municipal de Santa Maria. 
 

30 
Leia o texto e responda o questionamento a seguir. 
“Brasil regulamentou o casamento civil gay. Por 14 votos a 1, uma resolução aprovada ontem pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) obriga todos os cartórios do País a celebrar casamento entre pessoas do mesmo sexo e a converter união 
estável em casamento. ‘Há uns 30 anos, ocorre essa batalha por direitos homoafetivos. É um momento histórico único’, 
disse José Fernando Simão, professor de Direito Civil da Universidade de São Paulo (USP). A decisão, porém, pode ser 
contestada no Supremo Tribunal Federal (STF).”            (Disponível em: http://www.estadao.com.br. Acesso em: 15/05/2013.) 
 

Antes do Brasil, que outros países da América do Sul autorizaram o casamento entre homossexuais? 
A) Nenhum.        D) Argentina e Uruguai. 
B) Apenas o Chile.       E) Colômbia, Venezuela e Panamá. 
C) Equador e México. 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS 

 

31 
A Constituição Federal de 1988 destina título específico à proteção dos Direitos e Garantias Fundamentais, nestes 
compreendidos a especial proteção à casa, assim considerada como o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador. Entretanto, o próprio texto constitucional prevê exceções a essa 
regra. Assinale a alternativa que NÃO indica uma destas exceções. 
A) Desastre.        D) Inspeção epidemiológica. 
B) Flagrante delito.       E) Determinação judicial, apenas durante o dia. 
C) Prestação de socorro. 
 

32  
O legislador constituinte, preocupado com os direitos individuais do cidadão, restringiu o poder punitivo do Estado, 
limitando algumas espécies de pena. Acerca das penas proibidas pela Constituição Federal de 1988, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
A) Cruéis.        D) De trabalhos forçados. 
B) De banimento.       E) De morte, em qualquer caso. 
C) De caráter perpétuo. 
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33 
Nos termos do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada 
contra idosos serão objetos de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade 
sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos, EXCETO: 
A) Juiz plantonista.       D) Conselho Estadual do Idoso. 
B) Ministério Público.       E) Conselho Municipal do Idoso. 
C) Autoridade policial. 

 
34 
Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90, assinale a afirmativa correta. 
A) Por se tratar de norma específica, não se aplicam aos crimes definidos no ECA, as normas do Código Penal ou de 

Processo Penal. 
B) Comete crime aquele que descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente 

de tutela ou guarda. 
C) O ECA dispõe apenas sobre os crimes contra criança e adolescente praticados por ação, ficando os crimes por omissão a 

cargo do Código Penal. 
D) Considera-se infração administrativa, prevista no ECA, hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou 

responsável, ou sem autorização escrita desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere. 
E) Comete crime, previsto no ECA, o professor de ensino fundamental que deixar de comunicar à autoridade competente 

os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou 
adolescente. 

 
35 
Em relação ao Conselho Tutelar e às normas disciplinadoras dispostas no Estatuto da Criança e do Adolescente, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
A) As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha 

legítimo interesse. 
B) Faz parte das atribuições do Conselho Tutelar atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando, dentre outras, 

medidas de advertência. 
C) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar, dentre outros, os casos 

de elevados níveis de repetência. 
D) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, com competência, dentre outras, para julgar infrações penais 

cometidas por menores de 18 anos, bem como aplicar medidas socioeducativas. 
E) Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente serão, obrigatoriamente, 

comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. 

 
36 
Sobre as disposições contidas na Lei nº 11.340/2006, que estabelece mecanismos para coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(  ) Considera como forma de violência doméstica, dentre outras, a violência física, psicológica e sexual, entretanto, 

não faz qualquer menção à chamada violência patrimonial, tratada pelo Código Civil, nas normas relativas ao 
casamento. 

(  ) Descreve especificamente como forma de violência psicológica qualquer conduta que configure calúnia, difamação 
ou injúria. 

(  ) Prevê que 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. 

(  ) Dispõe que a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada, 
conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no 
Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente 
quando for o caso. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V, F  B) F, V, F, V  C) V, V, F, F  D) F, F, V, V  E) V, F, F, V 
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37 
Considerando a distribuição de competências descritas no Código de Trânsito Brasileiro, é INCORRETO afirmar que 
compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, 
A) implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. 
B) cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições. 
C) implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. 
D) planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e ciclistas, ficando a cargo do IBAMA a 

regulamentação do trânsito de animais. 
E) executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infrações de circulação, 

estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito. 

 
38 
O Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de 

sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito”. Entretanto, onde NÃO houver 
sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 
A) trinta quilômetros por hora, nas vias locais. 
B) oitenta quilômetros por hora, nas estradas. 
C) quarenta quilômetros por hora, nas vias arteriais. 
D) sessenta quilômetros por hora, nas vias coletoras. 
E) cem quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido. 

 
39 
A Lei nº 10.826/2003, popularmente conhecida como Estatuto do Desarmamento, dispõe sobre registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e munição, dentre outros assuntos. Com base na referida Lei, assinale a alternativa 
que NÃO retrata uma exceção à regra da proibição do porte de arma de fogo em todo o território nacional. 
A) Os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas 

portuárias. 
B) Os membros dos Tribunais do Poder Judiciário, dos Ministérios Públicos da União e dos Estados e das Defensorias 

Públicas da União e dos Estados. 
C) Os integrantes das carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos de 

Auditor-Fiscal e Analista Tributário.  
D) Os integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de quinhentos mil 

habitantes, nas condições estabelecidas em Lei. 
E) Os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do 

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. 

 
40 
De acordo com a Lei nº 12.288/10, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, analise as afirmativas. 
I. Para efeito do Estatuto, considera-se “população negra” o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas, conforme 

o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam 
autodefinição análoga; não se enquadrando neste conjunto pessoas que se declarem pardas, brancas ou orientais. 

II. Além das normas constitucionais relativas aos princípios fundamentais, aos direitos e garantias fundamentais e aos 
direitos sociais, econômicos e culturais, o Estatuto da Igualdade Racial adota como diretriz político-jurídica a inclusão 
das vítimas de desigualdade étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional 
brasileira. 

III. Constitui um dos objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra a melhoria da qualidade dos 
sistemas de informação do SUS no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos dados desagregados por cor, 
etnia e gênero. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.   B) II.   C) I e II.   D) I e III.  E) II e III. 
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PROVA ESCRITA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

� A prova escrita discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma redação. 
� Para a redação da prova escrita 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 escrita 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, exceto no caso de candidato que solicitou atendimento especial para este fim, nos termos do Edital. 
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 escrita discursiva em casos de fuga ao tema, de não haver texto, de 
manuscrever em letra ilegível ou que o conteúdo esteja grafado 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 20 (vinte) pontos. Para efeito de avaliação da Prova Discursiva serão 
considerados os seguintes elementos de avaliação: 
 

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 

Critérios Elementos da Avaliação 
Total de pontos 

por critério 

Aspectos Formais e 
Aspectos Textuais 

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

08 pontos 

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

12 pontos 

TOTAL DE PONTOS 20 pontos 

 

Texto I 
Organizados por sindicatos, mais de 100 mil protestam em 150 cidades 

 

Atos liderados por centrais sindicais tomam ruas de todos os estados e DF. 

Em 18 estados, mais de 80 trechos de rodovias foram bloqueados. 
 

Pelo menos 156 cidades de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal tiveram protestos nesta quinta-feira (11), 
Dia Nacional de Lutas com Greves e Mobilizações organizado por centrais sindicais e movimentos sociais. Mais de 100 mil 
pessoas foram às ruas e estradas reivindicar melhorias nos transportes, saúde, educação, benefícios trabalhistas e reforma 
agrária, entre outras pautas. Durante todo o dia, mais de 80 trechos de rodovias em 18 estados foram parcial ou 
totalmente bloqueadas por manifestantes. Os atos foram pacíficos e houve poucos registros de tumultos. Em algumas 
estradas, manifestantes foram atropelados por motoristas. 

Além de atos em rodovias, passeatas ocuparam ruas e avenidas de diversas cidades, fecharam o acesso a alguns 
portos e impediram o funcionamento de serviços de transporte público e de correio. Em ao menos cinco estados agências 
bancárias não abriram normalmente. 

Manifestantes também defenderam pautas trabalhistas, como fim do fator previdenciário e das terceirizações, 
valorização da aposentadoria e redução da jornada de trabalho. Também houve pelo fim dos leilões de poços de petróleo, 
entre muitas outras pautas de diferentes setores. 

(Disponível em: http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/07/organizados-por-sindicatos-mais-de-100-mil-protestam-em-150-cidades.html. 

Acesso em: 11/07/2013.) 
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Texto II 
Manifestação sim, vandalismo não 

 

As ondas de manifestações/vandalismo continuam pelo Brasil. Nesta terça-feira (30), São Paulo foi palco de mais 
uma manifestação em que houve confronto com a polícia. 

O que não se pode admitir é o vandalismo que tem dado lugar às manifestações. O direito de manifestar o livre 
pensamento e até de protestar contra os governantes, sejam estes quem forem, é legítimo e garantido constitucional-
mente. O que não se pode concordar e referendar são os atos de violência. 

(Marcos Pereira. Disponível em: http://noticias.r7.com/blogs/marcos-pereira/2013/08/01/manifestacao-sim-vandalismo-nao/. 

Acesso em: 05/08/2013.) 

 
Texto III 
 

 
(Disponível em: http://g1.globo.com/brasil/protestos-2013/infografico/platb/) 

 
Vivemos em um país democrático, portanto, reivindicações e protestos são garantidos pela Constituição. Porém, 
existem aqueles que preferem substituir o diálogo racional por vandalismo e violência. Com base nos textos 
motivadores, produza um texto dissertativo-argumentativo em que seja apresentado seu ponto de vista acerca das 
recentes manifestações ocorridas em nosso país, indicando, ainda, seu posicionamento numa situação real enquanto 
agente responsável por manter a segurança da comunidade, mediando conflitos e respeitando os direitos fundamen-
tais do cidadão.  
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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,  walkman,  mp3,  mp4,  agenda 
eletrônica,  notebook,  palmtop,  ipod,  ipad,  smartphones,  tablets,  receptor,  gravador, máquina  fotográfica, 
controle de alarme de carro, relógio digital ou analógico 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 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e 
Folha de Textos definitiva da Prova Discursiva (Redação). 

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

8. Será aplicada Prova Escrita Discursiva (Redação) de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma 
redação. 

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 da Folha de Textos definitiva da Prova Discursiva (Redação) que lhe foram fornecidos 
estão  corretos.  Caso  os  dados  estejam  incorretos,  ou  o  material  esteja  incompleto  ou  tenha  qualquer 
imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  

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 
endereço eletrônico 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  endereço  eletrônico www.idecan.org.br,  no  link  correspondente  ao 
Concurso Público. 




