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CCAARRGGOO::  EENNFFEERRMMEEIIRROO  
 
Texto 

Um pé de milho 
 

Os americanos, através do radar, entraram em contato com a lua, o que não deixa de ser emocionante. Mas o fato 
mais importante da semana aconteceu com o meu pé de milho. 

Aconteceu que no meu quintal, em um monte de terra trazido pelo jardineiro, nasceu alguma coisa que podia ser 
um pé de capim – mas descobri que era um pé de milho. Transplantei-o para o exíguo canteiro na frente da casa. 
Secaram as pequenas folhas, pensei que fosse morrer. Mas ele reagiu. Quando estava do tamanho de um palmo veio 
um amigo e declarou desdenhosamente que na verdade aquilo era capim. Quando estava com dois palmos veio outro 
amigo e afirmou que era cana. 

Sou um ignorante, um pobre homem de cidade. Mas eu tinha razão. Ele cresceu, está com dois metros, lança suas 
folhas além do muro – e é um esplêndido pé de milho. Já viu o leitor um pé de milho? Eu nunca tinha visto. Tinha visto 
centenas de milharais – mas é diferente. Um pé de milho sozinho, em um canteiro, espremido, junto do portão, numa 
esquina de rua – não é um número numa lavoura, é um ser vivo e independente. Suas raízes roxas se agarram no chão e 
suas folhas longas e verdes nunca estão imóveis. Detesto comparações surrealistas – mas na glória de seu crescimento, 
tal como o vi em uma noite de luar, o pé de milho parecia um cavalo empinado, as crinas ao vento – e em outra 
madrugada parecia um galo cantando. 

Anteontem aconteceu o que era inevitável, mas que nos encantou como se fosse inesperado: meu pé de milho 
pendoou. Há muitas flores belas no mundo, e a flor de milho não será a mais linda. Mas aquele pendão firme, vertical, 
beijado pelo vento do mar, veio enriquecer nosso canteirinho vulgar com uma força e uma alegria que fazem bem. É 
alguma coisa de vivo que se afirma com ímpeto e certeza. Meu pé de milho é um belo gesto da terra. E eu não sou mais 
um medíocre homem que vive atrás de uma chata máquina de escrever: sou um rico lavrador da Rua Júlio de Castilhos. 

(Braga, Rubem. 1913-1990. 200 cônicas escolhidas. 31ª Ed. – Rio de Janeiro: Record, 2010.) 
 

01 
“Transplantei-o para o exíguo canteiro na frente da casa.” (2º§) A palavra que possui o significado oposto de “exíguo” 
é 
A) amplo.   B) básico.   C) escasso.  D) reduzido.  E) substanciado. 
 

02 
Em relação às palavras ou expressões grifadas nas frases e suas funções sintáticas, marque V para a relação 
verdadeira e F para a falsa. 
(     ) “... nasceu alguma coisa...” (2º§) – objeto direto 
(     ) “Transplantei-o para o exíguo canteiro...” (2º§) – objeto indireto 
(     ) “Secaram as pequenas folhas,...” (2º§) – sujeito 
(     ) “Sou um ignorante,...” (3º§) – predicativo 
A sequência está correta em 
A) F, V, F, V  B) V, F, V, F  C) V, V, F, F  D) F, F, V, V  E) V, F, F, V 
 

03 
“Mas o fato mais importante da semana aconteceu com o meu pé de milho.” (1º§) Nesse excerto há um adjetivo no 
grau 
A) comparativo de igualdade.      D) comparativo de superioridade. 
B) superlativo absoluto analítico.     E) superlativo relativo de superioridade . 
C) superlativo absoluto sintético. 
 

04 
Quanto à classe gramatical das palavras grifadas, tem-se a correspondência correta em 
A) “… pensei que fosse morrer.” (2º§) – conjunção 
B) “... com uma força e uma alegria...” (4º§) – numeral 
C) “... lança suas folhas além do muro...” (3º§) – preposição 
D) “E eu não sou mais um medíocre homem...” (4º§) – substantivo 
E) “Os americanos, através do radar, entraram em contato…” (1º§) – adjetivo 
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05 
“Quando estava do tamanho de um palmo veio um amigo...” (2º§) A palavra sublinhada na frase anterior tem valor 
semântico de 
A) modo.  B) tempo.  C) condição.  D) finalidade.  E) concessão. 

 
06 
“Eu nunca tinha visto.” (3º§) A forma verbal sublinhada, nessa frase, está no pretérito mais-que-perfeito composto do 
indicativo. Se essa frase for passada para o pretérito mais que perfeito simples do indicativo, a forma verbal será  
A) vi.   B) via.   C) vira.   D) viera.  E) vinha. 

 
07 
“... entraram em contato com a lua, o que não deixa de ser emocionante.” (1º§) Assinale a alternativa em que a 
partícula “o” sublinhada, aparece com o mesmo emprego que se apresenta no excerto anterior. 
A) “... tal como o vi...” (3º§) 
B) “Já viu o leitor um pé de milho?” (3º§) 
C) “Transplantei-o para o exíguo canteiro…” (2º§) 
D) “Anteontem aconteceu o que era inevitável,...” (4º§) 
E) “... o pé de milho parecia um cavalo empinado,...” (3º§)  

 
08 
Um recurso relevante na construção textual é o uso de personificações. Uma dessas personificações verifica-se em 
A) “Quando estava com dois palmos, veio um outro amigo e afirmou que era cana.”  
B) “Quando estava do tamanho de um palmo, veio um amigo e daclarou desdenhosamente que aquilo era capim.” 
C) “Anteontem aconteceu o que era inevitável, mas que nos encantou como se fosse inesperado: meu pé de milho 

pendoou.” 
D) “Aconteceu que, no meu quintal, em um monte de terra trazida pelo jardineiro, nasceu alguma coisa que podia ser 

um pé de milho…” 
E) “Mas aquele pendão firme, vertical, beijado pelo vento do mar, veio enriquecer nosso canteirinho vulgar com uma 

força e uma alegria que me fazem bem.” 

 
09 
No segundo parágrafo do texto, os verbos “aconteceu, nasceu, descobri, transplantei, secaram, pensei e reagiu” 
A) marcam uma narrativa atemporal. 
B) denotam ações e estados do narrador. 
C) denotam uma sucessão cronológica de ações. 
D) mostram uma sequência de ações do narrador. 
E) marcam ações e estados emocionantes e precisos. 

 
10 
Hipálage é uma figura de linguagem que consiste na transferência de um atributo de um ser a outro. Uma palavra que 
logicamente deveria qualificar determinado termo, passa a qualificar outro que pode estar subentendido. Há um 
exemplo de hipálage em 
A) “Secaram as pequenas folhas; pensei que fosse morrer.” 
B) “Há muitas flores lindas no mundo, e a flor de milho não será a mais linda.” 
C) “... que nos encantou como se fosse inesperado: meu pé de milho pendoou.” 
D) “Um pé de milho  sozinho, em um canteiro espremido junto do portão, numa esquina…” 
E) “Eu não sou mais um medíocre homem que vive atrás de uma chata máquina de escrever...” 
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SSAAÚÚDDEE  PPÚÚBBLLIICCAA 
 

11 
Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(  ) Em saúde pública podemos entender como morbidade: doença, traumas, lesões e incapacidade. 
(  ) A incidência (ou taxa de incidência) expressa o número de casos novos de uma determinada doença durante um 

período definido, numa população sob o risco de desenvolver a doença. 
(  ) A prevalência é muito útil para medir a frequência e a magnitude de problemas crônicos. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F  B) V, F, V  C) F, F, V  D) F, V, F  E) V, V, V 

 
12 
Sobre o processo epidêmico, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) O surto epidêmico geralmente evolui por amplas áreas geográficas, atingindo elevada proporção da população. 
B) Para analisar a ocorrência de doenças, segundo sua distribuição espacial, é importante conhecer as prováveis fontes 

de infecção e a forma de disseminação do agente etiológico. 
C) É importante, para garantir a comparabilidade dos dados de uma série histórica, que a definição de caso, assim como 

as técnicas laboratoriais utilizadas para o diagnóstico da doença em questão, não tenham variado no tempo. 
D) As formas de apresentação de uma epidemia numa comunidade variam de acordo com o tipo do agente, as 

características e o tamanho da população exposta e a presença ou ausência de prévia exposição da população a 
determinado agente.  

E) Entende-se por nível endêmico de um determinado agravo à saúde a situação na qual sua frequência e distribuição, 
em agrupamentos humanos distribuídos em espaços delimitados, mantenham padrões regulares de variações num 
determinado período.  

 

13 
“Frequência de morbi-mortalidade que mede a probabilidade de um indíviduo, atingido por um agravo, morrer 
devido a esse mesmo agravo.” Trata-se de 
A) incidência.  B) letalidade.  C) suscetibilidade. D) prevalência.  E) endemia. 
  

14 
Analise as afirmativas. 
I. A notificação de doenças ajuda a estabelecer níveis endêmicos. 
II. Os sistemas de vigilância de específicos eventos adversos à saúde incluem o acompanhamento dos respectivos 

programas de controle com o objetivo de avaliar o impacto deles decorrente. 
III. Os sistemas de vigilância pressupõem a existência de programas continuados de formação e o treinamento de 

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

 
15 
Os municípios e o Distrito Federal, como gestores dos sistemas locais de saúde, são responsáveis pelo cumprimento 
dos princípios da Atenção Básica, pela organização e execução das ações em seu território. Compete às Secretarias 
Municipais de Saúde e ao Distrito Federal 
A) consolidar e analisar os dados de interesse das equipes locais, das equipes regionais e da gestão municipal, 

disponíveis nos sistemas de informação, divulgando os resultados obtidos. 
B) destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica. 
C) contribuir para reorientação do modelo de atenção à saúde por meio do apoio à Atenção Básica e estímulo à adoção 

da estratégia Saúde da Família pelos serviços municipais de saúde em caráter substitutivo às práticas atualmente 
vigentes para a Atenção Básica. 

D) definir estratégias de articulação com as gestões municipais do SUS com vistas à institucionalização da avaliação da 
Atenção Básica. 

E) assessorar os municípios para implantação dos sistemas de informação, com vistas ao fortalecimento da capacidade 
de planejamento municipal. 
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16 
Sobre as medidas de frequência em epidemiologia, analise as afirmativas. 
I. O domínio das técnicas de mensuração da frequência de doenças e de óbitos constitui pré-requisito para 

profissionais que desenvolvem atividades rotineiras de vigilância e investigação de surtos em serviços locais de 
saúde. 

II. É fundamental que a mensuração seja efetuada de forma apropriada, de maneira a permitir a caracterização do risco 
de determinada doença na população ou estimar a magnitude de um problema de saúde expresso em termos de 
mortalidade. 

III. A mensuração se faz por meio do cálculo das taxas em diferentes subgrupos da população, que podem ser 
delimitados segundo sexo, idade, história de exposição a determinado fator ou outra categoria que permita a 
identificação de grupos de alto risco e fatores casuais.  

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) I e III, apenas. 

 
17 
Entende-se transmissão como transferência de um agente etiológico animado de um reservatório ou fonte de 
infecção para um novo hospedeiro suscetível. A transmissão pode ocorrer de forma direta ou indireta. Diante do 
exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(  ) A transmissão direta (contágio) é a transferência rápida do agente etiológico, sem a interferência de veículos. Ela 

pode ocorrer por transmissão direta imediata ou por transmissão direta mediata. 
(  ) Para que a transmissão indireta ocorra é essencial que os agentes sejam capazes de sobreviver fora do organismo 

durante um certo tempo e que exista veículos que transportem os micro-organismos ou parasitas de um lugar para 
o outro.  

(  ) Entende-se por veículos o ser animado ou inanimado que transporta um agente etiológico. São consideradas como 
veículos as secreções e as excreções da fonte de infecção. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F  B) V, F, V  C) F, F, V  D) F, V, F  E) V, V, V 

 
18 
A morbi-mortalidade por doenças infecciosas apresentou no Brasil, nas últimas décadas, uma nítida tendência de 
redução, principalmente às custas da diminuição das doenças diarreicas, mas refletindo também o decréscimo da 
incidência das doenças preveníveis por vacinação. As doenças infecciosas emergentes e reemergentes, de uma maneira 
geral, estão associadas aos seguintes fatores: 
I. incorporação de novas tecnologias médicas; 
II. processo de evolução de micro-organismos; 
III. ampliação do consumo de alimentos industrializados, especialmente os de origem animal; 
IV. aumento do intercâmbio internacional, que assume o papel de “vetor cultural” na disseminação das doenças 

infecciosas. 
Estão corretas as alternativas 
A) I, II, III e IV.  B) I e III, apenas. C) I e IV, apenas. D) II e III, apenas. E) I, II e IV, apenas. 

 
19 
O Pacto pela Vida é o compromisso entre gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a 
situação de saúde da população brasileira. Uma das prioridades pactuadas é o fortalecimento da Atenção Básica. 
É(são) objetivo(s) do fortalecimento da Atenção Básica 
A) consolidar e qualificar a estratégia de Saúde da Família apenas nos pequenos municípios. 
B) garantir o financiamento da Atenção Básica como responsabilidade do Governo Federal de gestão do SUS.  
C) implantar o processo de monitoramento e a avaliação da Atenção Básica na esfera municipal, com vistas a 

qualificação da gestão centralizada.  
D) assumir a estratégica de Saúde da Família como estratégia prioritária para o fortalecimento da Atenção Básica, 

devendo seu desenvolvimento ser igual em todo o território brasileiro. 
E) desenvolver ações de qualificação dos profissionais da Atenção Básica por meio de estratégias de educação 

permanente e de oferta de cursos de especialização e residência multiprofissional e em medicina da família. 
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20 
Criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 1999, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é uma autarquia sob 
regime especial, ou seja, uma agência reguladora caracterizada pela independência administrativa, estabilidade de seus 
dirigentes durante o período de mandato e autonomia financeira. A Agência tem como campo de atuação não um setor 
específico da economia, mas todos os setores relacionados a produtos e serviços que possam afetar a saúde da 
população brasileira. Sobre suas competências, analise as alternativas. 
I. Monitorar a evolução dos preços de medicamentos, equipamentos, componentes, insumos e serviços de saúde. 
II. Estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e 

outros que envolvam risco à saúde. 
III. As atividades de vigilância epidemiológica e de controle de vetores relativas a portos, aeroportos e fronteiras serão 

executadas pela Agência sob orientação técnica e normativa da área de vigilância epidemiológica e ambiental do 
Ministério da Saúde. 

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

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS 
 

21 
De acordo com a Resolução COFEN nº 429/2012, que dispõe sobre o registro das ações profissionais de enfermagem, 
relativo ao processo de cuidar, devem ser registrados no prontuário do paciente, EXCETO: 
A) Os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizadas. 
B) As ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de enfermagem identificados. 
C) Um resumo dos dados coletados sobre pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo 

saúde e doença. 
D) As informações imprescindíveis sobre as condições ambientais e recursos humanos e materiais, visando à produção 

de um resultado esperado. 
E) Os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado 

momento do processo saúde-doença. 
 

22 
Doença viral que, com maior frequência, manifesta-se como infecção subclínica nos genitais de homens e mulheres. 
Clinicamente, as lesões podem ser múltiplas, localizadas ou difusas, e de tamanho variável, podendo também aparecer 
como lesão única. A localização ocorre no pênis, sulco bálano-prepucial, região perianal, vulva, períneo, vagina e colo do 
útero. Morfologicamente, são pápulas circunscritas, hiperquerotósicas, ásperas e indolores, com tamanho variável.  

(Ministério da Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias. Guia de Bolso, 2010.) 
 

A descrição anterior, do Ministério da Saúde, corresponde à seguinte doença infectocontagiosa:                         
A) Gonorreia.        D) Infecção pelo HPV. 
B) Cancro mole.       E) Linfogranuloma venéreo. 
C) Donovanose. 
 

23 
“Ontem você me disse que estava preocupada se seu filho ainda estaria chateado com você. Hoje, mais cedo, quando 
passei pelo seu quarto, vi que você e seu filho pareciam relaxados e sorridentes enquanto conversavam um com o 
outro. Como estão as coisas entre vocês dois?” 
 

Esse é um exemplo de qual técnica da comunicação terapêutica?                                              
A) Desafio.        D) Oferecimento de reconhecimento. 
B) Validação consensual.      E) Diminuição dos sentimentos expressos. 
C) Apresentação da realidade. 
 

24 
O registro do termo “acomia”, na descrição do exame físico de um cliente, significa que ele apresenta 
A) calvície.        D) ausência de pupila. 
B) perda da voz.       E) incapacidade para deglutir. 
C) falta de apetite. 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO/TO 

Cargo: Enfermeiro (07-M) 
Prova aplicada em 25/08/2013 – Disponível no site www.idecan.org.br a partir do dia 26/08/2013 

- 7 - 

25 
Considerando os acidentes por animais peçonhentos, “ofidismo” é o envenenamento provocado por 
A) lagartas.  B) abelhas.  C) aranhas.  D) serpentes.  E) escorpiões. 

 
26 
Considerando o calendário básico de vacinação brasileiro, que é definido pelo Programa Nacional de Imunizações do 
Ministério da Saúde (PNI/MS), sobre a vacina Pentavalente é correto afirmar que 
A) serão administradas doses de reforço a cada 10 anos. 
B) a administração da vacina pentavalente é por via oral. 
C) deve ser administrada em dose única aos 12 meses de idade. 
D) a vacina Pneumocócica 10-valente faz parte desta associação de vacinas.                                           
E) entre outras doenças, esta vacina previne o organismo contra a Hepatite B. 

 
27 
São recomendações para prevenir ou melhorar a retenção urinária na recuperação pós-anestésica, EXCETO:               
A) Manter os membros inferiores do paciente elevados. 
B) Aplicar a manobra de Crede ou a manobra de Pirapote. 
C) Realizar palpação suprapúbica, avaliando a distensão vesical. 
D) Realizar cateterismo vesical de alívio conforme orientação médica. 
E) Prevenir a sobrecarga hídrica, registrando ganhos e perdas (balanço hídrico). 

 
28 
São exemplos de doenças que apresentam mecanismo de transmissão vertical, EXCETO:  
A) Sífilis.        D) Tuberculose. 
B) Rubéola.        E) Doença de Chagas. 
C) HIV/AIDS. 

 
29 
Acerca do que dispõe as normas 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. 

 




