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Mercado de orgânicos vive boa fase no delivery e internet
À espera de um bebê, pai e mãe passam a se questionar sobre o tipo de alimentação que desejam para o filho que
vem por aí e para o seu próprio futuro. Começam a procurar por produtos orgânicos, mas esbarram na questão do
preço elevado nos supermercados e na dificuldade de se encontrar frutas, verduras e legumes sem agrotóxico em
qualquer canto da cidade. Assim, quase junto com o nascimento das crianças, surgem iniciativas como uma empresa de
entregas de cestas de orgânicos, a Orgânicos In Box, e um supermercado on‐line praticamente só com produtos desse
tipo, o Organomix. Engajados e empreendedores, consumidores vêm ajudando a criar um mercado de orgânicos no Rio
para lá de aquecido, com direito a grupos de compras coletivas na internet e agricultores que disponibilizam seus
produtos na rede.
Tainá, hoje com 8 meses, ainda estava na barriga da mãe quando o casal Aline Santolia e Eduardo Rodrigues
começou a imaginar o que seria a Orgânicos In Box, pequena empresa familiar de entregas de cestas. Eles haviam
voltado da Califórnia e queriam trabalhar com alimentação, mas ainda não sabiam em que área. Chegaram à
distribuição de orgânicos quase ao mesmo tempo em que Aline engravidou.
— Acho que foi a Tainá que deu o empurrão. A gente nunca quis comer alimento com veneno. Um saco de
sementes com agrotóxico tem até desenho de caveira, já viu? — pergunta Eduardo.
No início, há um ano, os pedidos vinham dos amigos e somavam 30 cestas por semana. Hoje são 170. Alguém deu a
ideia de montar um grupo no Facebook para organizar a história toda; agora são 6.500 inscritos por lá. O surfista Carlos
Burle é um dos clientes:
— Minha mulher descobriu. Já tínhamos costume de comprar orgânicos no supermercado. A cesta acaba dando a
possibilidade de consumir produtos mais frescos, colhidos há menos tempo.
Os preços variam entre R$ 55 e R$ 120, e os pedidos são entregues na Zona Sul, em Santa Teresa, na Barra e na
Tijuca.
Em outro canto da cidade, na Ilha do Governador, Pedro Sanctos Vettorazzo teve que deixar a bicicleta que usava
para fazer entregas, pois ela já não dava conta da grande quantidade de pedidos. Ele é um dos únicos que prestam este
tipo de serviço na região. A sua Horto Vitae surgiu em 2013, quando Pedro tentava encontrar “um emprego que
respeitasse outros seres humanos e animais’’. [...]
O que normalmente motiva as pessoas a comprar orgânicos é a busca pela comida saudável. Mas em pouco tempo
muitos descobrem que consumir este tipo de alimento envolve outras questões, tão importantes quanto a primeira.
— Quem chega ao orgânico percebe que por trás há uma filosofia de não poluição e que, com a compra, há
geração de renda para quem vive no campo. O consumidor se torna um agente político ao fazer esta escolha — analisa
Ana Asti, diretora da Sedes.
(Revista O Globo, 04 de outubro de 2015. Fragmento.)

01
De acordo com a estrutura textual e características predominantes do texto, pode‐se afirmar que seu principal
objetivo é
A) persuadir o leitor através do posicionamento de ideias apresentadas.
B) descrever uma situação atípica como a compra de alimentos pela internet.
C) discutir a necessidade de mudanças de hábitos alimentares no contexto contemporâneo.
D) apresentar informações sobre uma questão relevante na atualidade, tendo em vista aspectos como saúde e
sustentabilidade.

02
Acerca das informações textuais, analise as afirmativas a seguir.
I. A procura por produtos orgânicos é impedida em virtude de dois pontos principais: preço alto e a falta de legumes,
frutas e verduras sem agrotóxico.
II. A tecnologia tem sido aliada na divulgação e distribuição de alguns negócios relacionados ao mercado de orgânicos.
III. A escolha pelo consumo de orgânicos está relacionada a questões que vão além do consumo de produtos saudáveis,
como economia e política.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) II.
B) I e II.
C) I e III.
D) II e III.
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Em “Chegaram à distribuição de orgânicos quase ao mesmo tempo em que Aline engravidou.” (2º§), o emprego do
acento grave indicador de crase é obrigatório, pois,
A) seu emprego é obrigatório em casos de locução feminina.
B) seu emprego elimina possível ambiguidade em relação à expressão “distribuição de orgânicos”.
C) a forma verbal “chegaram” possui transitividade verbal direta e indireta, o que assegura seu emprego.
D) o termo regente determina o emprego da preposição acrescido ao fato de que o termo regido admite diante de si o
emprego do artigo feminino.

04
Leia o trecho a seguir e considere as funções que os termos exercem do ponto de vista da sintaxe. “O que
normalmente motiva as pessoas a comprar orgânicos é a busca pela comida saudável. Mas em pouco tempo muitos
descobrem que consumir este tipo de alimento envolve outras questões, tão importantes quanto a primeira.” (8º§)
Acerca dos termos destacados pode‐se afirmar que:
A) Apenas dois possuem a mesma classificação.
B) Todos possuem a mesma classificação sintática.
C) Todos possuem classificação sintática diferente entre si.
D) Apenas um dos termos não possui a mesma classificação sintática dos demais.

05
Quanto à constituição do período “Eles haviam voltado da Califórnia e queriam trabalhar com alimentação, mas
ainda não sabiam em que área.” (2º§) pode‐se afirmar que há ocorrência de
A) orações coordenadas assindéticas, estando apenas justapostas.
B) orações coordenadas sindéticas, de aspecto aditivo e adversativo.
C) oração principal seguida de orações subordinadas adverbiais de sentidos diferentes.
D) oração principal seguida de orações subordinadas com aspecto explicativo e conclusivo.

06
“— Acho que foi a Tainá que deu o empurrão. A gente nunca quis comer alimento com veneno. Um saco de sementes
com agrotóxico tem até desenho de caveira, já viu? — pergunta Eduardo.” (3º§)

(Disponível em: http://agroffice.blogspot.com.br/2013‐03‐19T00:23:00‐03:00&max‐results=20&reverse‐paginate=true.)

Considerando o trecho do texto destacado e a charge apresentada, é correto afirmar que
A) a linguagem utilizada na charge possui finalidade equivalente ao segmento do texto destacado.
B) são complementares quanto ao conteúdo, apresentado através de recursos da linguagem específicos e diferentes em
cada um dos textos.
C) a inadequação gramatical vista na charge é responsável por prejudicar seu entendimento completo, o que não ocorre
no segmento do texto.
D) apesar de serem semelhantes quanto ao assunto abordado, a forma da linguagem utilizada em cada um dos textos
provoca uma oposição de ideias.
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O segmento “À espera de um bebê” no início do texto, demonstra dois aspectos que produzem influência em relação
à informação seguinte, a saber:
A) Temporal e causal.
C) Consecutivo e distintivo.
B) Mediativo e condicional.
D) Objetivo e individualista.

08
Em “A sua Horto Vitae surgiu em 2013, quando Pedro tentava encontrar ‘um emprego que respeitasse outros seres
humanos e animais’. [...]” (7º§), o segmento “um emprego de que respeitasse outros seres humanos e animais” é
delimitado por aspas, o que indica
A) citação de trechos textuais.
B) o esclarecimento das ideias anteriormente expressas.
C) expressão que o enunciador caracteriza como de autoria alheia.
D) destaque proposital de acordo com razão discursiva indicando uma conclusão.

09
O título do texto apresenta uma linguagem em que determinado recurso de caráter estilístico foi utilizado, em que
ocorre
A) a designação de um ser por meio de seus atributos.
B) o uso de uma palavra por outra com a qual se acha relacionada.
C) confronto de dois elementos distintos , mas que possuem traços comuns.
D) o desvio da significação própria de uma palavra, a partir de uma comparação implícita.

10
De acordo com o contexto, a fala de Eduardo em “— Acho que foi a Tainá que deu o empurrão.” (3º§) demonstra o
emprego de uma linguagem cujo aspecto pode ser também reconhecido em:
A) “Filipe bebia muito naquela época.”
B) “À despedida, Cristina me beijava três vezes.”
C) “Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou noite”.
D) “Por um momento foi como se o céu desabasse de seu azul.”

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
11
Os computadores, na atualidade, possuem grande capacidade de armazenamento de dados. Cada vez mais os discos
rígidos, HD’s, dos computadores vêm com mais capacidade para armazenamento de dados. Hoje já é normal
encontrar computadores com armazenamento de 1 terabyte, ou até mais. Cada vez mais os usuários armazenam
filmes, músicas, shows, além de seus arquivos e programas favoritos. A menor unidade de dados da computação é o
bit (Binary Digit ou Dígito Binário). Logo a seguir vem o Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte etc., e assim por
diante, que são medidas de grandeza da computação. Sabendo que cada caractere digitado no computador é
correspondente a 1 byte, assinale o valor correspondente, em bits, de 1 byte.
A) 2 bits.
B) 4 bits.
C) 6 bits.
D) 8 bits.

12
Na elaboração de uma planilha, utilizando o Microsoft Excel 2010, configuração padrão – Idioma Português‐Brasil, por
vezes é necessário selecionar determinadas células para efetuar alguma formatação, seja de cor, fonte, ou outro tipo
de formatação que se deseja. Em alguns casos, pode ser preciso realizar alguma formatação, como, por exemplo,
padronizar a fonte de toda uma planilha, e, neste caso, é necessário selecionar toda a planilha e aplicar a formatação
da fonte que se deseja. Se essa planilha for pequena, a simples seleção com o mouse (clicar e arrastar) pode ser útil,
mas caso a planilha seja muito grande, pode ser necessário utilizar‐se do recurso de uma combinação de teclas no
teclado. Assinale a alternativa que apresenta a sequência de teclas utilizadas para selecionar uma planilha inteira.
A) <CTRL> + <T>
B) <SHIFT> + <T>
C) <CTRL> + <F>
D) <SHIFT> + <F>
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Na edição de um texto, utilizando‐se do Microsoft Word 2010, configuração padrão – Idioma Português‐Brasil,
existem várias maneiras para se navegar pelo documento. Podem ser utilizados o mouse, teclado e comandos do
menu. Se ao editar um texto, o mouse apresentar problemas, e seja necessário retornar ao seu início, deve‐se utilizar
o teclado em uma combinação de teclas. Qual a sequência de teclas correta para se retornar ao início do texto?
A) <FN> + <HOME>
C) <SHITF> + <HOME>
B) <CTRL> + <HOME>
D) <ALT GR> + <HOME>

14
Um banco de dados é um elemento que tem como finalidade principal o armazenamento de informações,
relacionado a um determinado assunto, como, por exemplo, uma lista telefônica, pois em uma lista podem ser
encontradas diversas informações, como nome do assinante, seu endereço, além do próprio número de telefone. Em
um banco de dados, esses dados/informações podem ser ordenados da maneira que for mais conveniente para o
usuário, desde que existam opções para essa ordenação. Assinale a alternativa correta que apresenta a entidade que
identifica uma entrada única em um banco de dados.
A) Índice.
B) Chave.
C) Campo.
D) Registro.

15
Uma rede de comunicação de dados pode ser considerada como sendo um conjunto de diversos equipamentos, de
processamento de dados, que pode estar situado em centros distantes uns dos outros, mas que estejam
interconectados por telecomunicação, com compartilhamento de recursos, e possui vários elementos, cada um com
suas funções e características. Um desses elementos é utilizado para realizar a comutação de protocolos, a
comunicação entre diferentes redes, de modo a prover a comunicação entre computadores distantes entre si.
Assinale a alternativa referente este elemento.
A) Terminal.
B) Roteador.
C) Multiplexador.
D) Sistema remoto.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16
Um firewall tem como função controlar todo o fluxo de tráfego na rede, sem autorização, que entra ou sai de
determinada parte da rede. O firewall pode ser instalado entre uma rede interna e o mundo exterior, ou até mesmo
dentro da própria rede, controlando, deste modo, somente o que os usuários autorizados possam ter a determinados
acessos aos ativos da corporação. Existem alguns tipos de firewalls, bem como algumas técnicas de implantação de
um firewall. São consideradas algumas técnicas de implantação de um firewall, EXCETO:
A) Sub‐rede filtrada.
C) Inspeção com estado.
B) Firewall de borda.
D) Firewalls em multicamadas.

17
O DoS (Deniad of Service – Negação de Serviço) é um tipo de ataque que faz com que uma máquina ou um software
fique indisponível, sendo incapaz de executar as funcionalidades para as quais foi planejada. Vários tipos de ataques
de negação de serviço são conhecidos, sendo que um deles faz com que o mecanismo de congestionamento TCP
funcione contra ele mesmo. Assinale a alternativa referente a esse tipo de ataque.
A) Ataque smurf.
C) Inundação por ping.
B) Inundação por SYN.
D) Ataque otimista ACK TCP.

18
Para digitalizar a voz ou converter o som analógico para digital é necessária a utilização de um Codec
(enCOde/DECode, ou Codificador/Decodificador). O VoIP (Voice Over Protocol Internet – Voz sobre Protocolo de
Internet), para sua utilização, um tipo de Codec deve ser escolhido, levando‐se em conta as características do
ambiente onde será utilizado. Entre essas características estão: tamanho da banda disponível, quantidade de
chamadas simultâneas a ser executada, capacidade de processamento, que é necessária para realizar a digitalização
da voz, entre outras. Vários Codecs são conhecidos e utilizados para o VoIP, sendo que um destes tem como principal
característica uma excelente qualidade de áudio, sendo até mesmo considerado como o HD voicer CODEC. Assinale a
alternativa que apresenta este Codec.
A) G.711.
B) G.729a.
C) G.722.1.
D) G. 723.1.
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Prova aplicada em 06/12/2015 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 07/12/2015.

CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA/MG
19
“O Debian é uma distribuição Linux muito utilizada como servidor em diversas empresas. Com o Debian é possível
configurar um firewall interno e até mesmo gerenciar conexões de Internet, de modo que o gestor ou o
administrador de redes tenha controle sobre o que está ocorrendo dentro de sua rede. Na administração do Debian,
para instalar ou remover pacotes, o comando apt‐get é utilizado e o mesmo possui diversas opções para as mais
variadas ações. Suponha que deseja‐se remover um determinado pacote, mas não se tem certeza dos pacotes que o
acompanham, e queira‐se fazer uma ‘simulação’ do que aconteceria se a remoção fosse de fato executada. A sintaxe
do comando para essa finalidade é: apt‐get ____ remove.” Assinale a alternativa que completa corretamente a
afirmativa anterior.
A) –b
B) –s
C) –t
D) –u

20
O protocolo IPv6 (Internet Protocol version 6 – Protocolo de Internet versão 6) é a nova versão do Protocolo de
Internet, em substituição ao IPv4. Em virtude do esgotamento dos endereços de Internet atuais, este novo protocolo
surge para amenizar consideravelmente este problema, pois a quantidade de endereços disponíveis, neste novo
protocolo, é superior à atual. A segurança também é um fator preponderante neste novo protocolo, e com ele o IPSec
(Internet Protocol Security – Protocolo de Segurança da Internet) é nativamente embutido na pilha de protocolos
TCP/IPv6. Dois subprotocolos compõem a estrutura interna do IPSec, oferecendo maior flexibilidade. Assinale‐os.
A) OSPF (Open Shortest Path First) e AH (Authentication Header).
B) AH (Authentication Header) e MLD (Multicast Listener Discovery).
C) AH (Authentication Header) e ESP (Encapsulating Security Payload).
D) ESP (Encapsulating Security Payload) e OSPF (Open Shortest Path First).

21
De maneira geral, o AD (Active Directory) pode ser definido como sendo um serviço de diretório, que é extensível,
gerenciando recursos da rede, de uma maneira bastante eficiente. Para isso, informações detalhadas sobre cada
recurso oferecido na rede são armazenadas, facilitando, dessa forma, a pesquisa básica e a autenticação. Diversas
ações podem ser efetuadas com o AD, e uma delas é a sua duplicação, que é um processo constituído de várias
etapas, abrangendo um controlador de domínio e outro de destino. A duplicação do AD depende de alguns
serviços‐chave, como: LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), DNS (Domain Name System), RPC (Remote
Procedure Call) e Autenticação do Kerberos versão 5, como exemplos. Nesse processo de duplicação, portas TCP e
UDP são utilizadas. Acerca de alguns serviços‐chave e suas respectivas portas TCP, assinale a alternativa correta.
A) LDAP: 543; DNS: 66
C) Kerberos versão 5: 77; LDAP: 443
B) Kerberos versão 5: 68; DNS: 53
D) LDAP: 389; Kerberos versão 5: 88

22
Gerenciar, eficazmente, as redes na atualidade é fundamental para a continuidade dos negócios de uma
empresa/instituição/organização. Para auxiliar essa ação, o administrador de rede pode utilizar o SNMP (Simple
Network Management Protocol – Protocolo Simples de Gerenciamento de Rede). Para a realização das tarefas de
gerenciamento, o SNMP faz uso de dois outros protocolos. Assinale‐os.
A) TCP (Transmission Control Protocol) e MIB (Management Information Base).
B) SMI (Structure of Management Information) e MIB (Management Information Base).
C) MIB (Management Information Base) e IGMP (Internet Group Management Protocol).
D) IGMP (Internet Group Management Protocol) e SMI (Structure of Management Information).

23
A Norma ISO/IEC 27002 é projetada para as organizações que a utiliza como referência na seleção de controles,
referenciados no processo de implementação do sistema de gestão de segurança da informação, ou até mesmo como
um parâmetro para implementação de controles que são aceitos na segurança da informação. Esta norma está
estruturada em diversas seções, onde estão os controles, suas descrições, as diretrizes de implementação etc. De
acordo com o exposto, analise a seguinte afirmativa: “Informação sobre logs deve ser protegida contra adulteração e
avesso não autorizado”. Esta definição pertence a qual seção?
A) Gestão de ativos.
C) Segurança das operações.
D) Segurança física e ambiental.
B) Controle de acesso.
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O Linux, por ser um sistema operacional livre, ou seja, que não necessita de licença para utilização, é muito utilizado
como servidor de rede em muitas empresas, e uma das ferramentas que o faz bastante popular como servidor é o
Samba. Com esta ferramenta instalada e configurada, máquinas Windows podem ser utilizadas na rede, mesmo
sendo o Linux o servidor da rede, com o propósito de compartilhamento de arquivos e impressoras, assim como a
autenticação de usuários e também a restrição de determinados hosts entre sistemas Windows. Na configuração de
um firewall para o Samba, algumas regras devem ser bem definidas, assim como as respectivas portas e os protocolos
a elas associadas. Numa dessas regras, uma Porta TCP deve ser configurada corretamente, trata‐se da porta principal
que o daemon smbd do Samba ouve. Assinale a alternativa que apresenta a porta TCP.
A) 137.
B) 348.
C) 443.
D) 445.

25
De acordo com o Guia PMBOK® 5ª edição, “projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto,
serviço ou resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início e um término
definidos”; e, gerenciamento de projetos “é a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às
atividades do projeto para atender aos seus requisitos”. Para o mesmo guia, desenvolver a equipe do projeto e
gerenciar a equipe do projeto são alguns dos processos que pertencem a uma determinada área de conhecimento do
Gerenciamento de Projetos (GP). Esta área do conhecimento em GP apresenta‐se em:
A) Gerenciamento do Tempo do Projeto .
B) Gerenciamento de Custos do Projeto.
C) Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto.
D) Gerenciamento dos Recursos de Comunicações do Projeto.

RACIOCÍNIO LÓGICO
26
Seja o sistema de equações a seguir:
x y
   2,9
y x
x  y  12


Considerando que x e y são números naturais tem‐se que
A) x e y são pares.
B) x e y são ímpares.

C) x é par e y é ímpar.

D) x é ímpar e y é par.

27
Uma pesquisa foi realizada com um grupo de pessoas a respeito de três doenças: diabete, hipertensão e miopia. Com
os dados obtidos, verificou‐se que:
 23 têm apenas diabete;
 27 têm apenas hipertensão;
 29 têm apenas miopia;
 18 são diabéticos e hipertensos;
 25 são míopes e hipertensos;
 23 são míopes e diabéticos;
 17 pessoas não apresentam nenhuma das três doenças; e,
 4% são míopes, diabéticos e hipertensos.
Quantas pessoas tem o grupo que participou da pesquisa?
A) 140.
B) 150.
C) 160.
D) 170.

28
Um professor corrigiu várias provas num período de três dias da seguinte forma:
 dois quintos do total de provas no primeiro dia;
 um terço do restante no segundo dia; e,
 92 provas no terceiro dia.
Quantas provas foram corrigidas nos dois primeiros dias?
A) 126.
B) 130.
C) 134.
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A área em negrito no interior do quadrado a seguir é igual a 40 cm2.

O perímetro desse quadrado é igual a:
A) 28 cm.
B) 30 cm.

C) 32 cm.

D) 36 cm

30
Seja a sequência de figuras a seguir:

A centésima e a centésima primeira figuras dessa sequência são, respectivamente:
A)

B)

C)

31
O diagrama a seguir representa três conjuntos: A, B e C.

O diagrama que representa o conjunto (B ∩ C) ∪ (A ∩ C) é:

A)

C)

B)

D)
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Prova aplicada em 06/12/2015 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 07/12/2015.

D)

CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA/MG
32
Diogo começou a ler um livro da seguinte maneira: leu uma página no primeiro dia e a cada dia seguinte leu duas
páginas a mais do que havia lido no dia anterior. Quantos dias Diogo levou para ler esse livro se o mesmo tem 529
páginas?
A) 21.
B) 23.
C) 27.
D) 29.

33
Uma palavra é formada por cinco letras distintas, sendo duas vogais e três consoantes. Quantos anagramas dessa
palavra começam com vogal e terminam com consoante?
A) 30.
B) 36.
C) 42.
D) 45.

34
Numa travessa encontram‐se 12 ovos entre crus e cozidos. Considere que ao se retirar três ovos quaisquer dessa
travessa a probabilidade de que todos estejam cozidos seja igual a 1/22. Quantos ovos crus existem nessa travessa?
A) 5.
B) 6.
C) 7.
D) 8.

35
Dois prédios cujas alturas são 38 m e 43 m foram representados numa planta cuja escala é 1:250. A diferença entre as
alturas desses prédios no desenho corresponde a:
A) 2 cm.
B) 3 cm.
C) 4 cm.
D) 5 cm.

CONHECIMENTOS GERAIS
O trecho a seguir contextualiza o tema tratado nas questões de 36 a 38. Leia‐o atentamente.
“Os homicídios de mulheres negras aumentaram 54% em dez anos no Brasil, passando de 1.864, em 2003, para 2.875,
em 2013. Enquanto, no mesmo período, o número de homicídios de mulheres brancas caiu 9,8%, saindo de 1.747 em
2003 para 1.576 em 2013. É o que aponta o Mapa da Violência 2015: Homicídio de Mulheres no Brasil, estudo
elaborado pela Faculdade Latino‐Americana de Ciências Sociais (Flacso), divulgado hoje (9 de novembro de 2015). Em
2013, 13 mulheres foram mortas por dia no país, em média, um total de 4.762 homicídios.”
(Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015‐11/homicidios‐contra‐mulheres‐negras‐aumenta‐54‐em‐10‐anos‐aponta‐
estudo.)

36
O estudo da Flacso para 2015 foca na violência de gênero no Brasil e revela que:
I. A incidência ocorre mais em mulheres com idade superior a 29 anos.
II. A maioria dos crimes cometidos contra as mulheres ocorreu em ambiente doméstico.
III. Metade das mortes violentas de mulheres no Brasil tem, como autores, familiares das vítimas.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) II, apenas.
D) II e III, apenas.

37
Segundo o Mapa da Violência 2015, diversos estados evidenciaram “pesado crescimento” na década, como Roraima,
onde as taxas de homicídios femininos cresceram 343,9%, ou Paraíba, onde mais que triplicaram (229,2%). Entre
2006, ano da promulgação da Lei Maria da Penha, e 2013, apenas em cinco estados registraram quedas nas taxas:
Rondônia, Espírito Santo, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. Em suas propostas esta lei NÃO
A) cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
B) altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal.
C) dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
D) eleva a crime hediondo, com pena máxima, o assassinato da Mulher no âmbito familiar.
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CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA/MG
38
O dia 25 de novembro tem um significado especial para o combate à violência contra a mulher, pois foi instituído
como o Dia Internacional de Eliminação da Violência contra as Mulheres. Em 1999, a Assembleia Geral das Nações
Unidas escolheu esse dia como lembrança da data de 25 de novembro de 1960, quando as três irmãs Mirabal,
ativistas políticas foram assassinadas a mando do ditador Rafael Trujillo no(a):
A) México.
C) Venezuela.
B) Colômbia.
D) República Dominicana.

39
Um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulgado no final de 2015
alertou que os fluxos do comércio global têm caído perigosamente a níveis normalmente associados à recessão
global, embora ações tomadas pela China e outros países devam garantir uma retomada em 2016. A expectativa para
o Brasil nos próximos dois anos é de
A) crescimento com retração no segundo ano nos índices positivos.
B) contração econômica, sendo bem menor em 2016 do que em 2015.
C) crescimento contínuo, com crescimento significativo no segundo ano.
D) contração econômica contínua, com índices mais acentuados no segundo ano.

40
Que nação europeia que, em meio a grande crise econômica, vive grande impasse com sua região denominada
Catalunha que vem empenhando grande campanha separatista rechaçada pelo governo e pelos moradores das
demais regiões do país?
A) Itália.
B) Grécia.
C) Espanha.
D) Portugal.
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INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta
grossa. 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 comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular,
lápis, borracha ou 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,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de
calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc.
3. Não será permitida, durante a realização da prova escrita, a utilização pelo candidato de óculos escuros (exceto para
correção visual ou fotofobia) ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro e etc.).
4. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências do local de aplicação.
5. 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).
6. 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.
7. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões para os cargos das Tabelas I, II e III e de 30 (trinta) questões
para os cargos da Tabela IV e V. Leia‐o atentamente.
8. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única
resposta correta.
9. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito)
que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
11. O candidato poderá retirar‐se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua
realização, contudo, não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de
aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da
Unidade.
RESULTADOS E RECURSOS
‐ As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no
endereço eletrônico www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.
‐ O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 03
(três) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao
Concurso Público no endereço eletrônico www.idecan.org.br.
‐ A interposição de recursos poderá ser feita 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, ou ainda
via presencial, pois será disponibilizado um ponto de acesso à internet para o candidato na sede da Prefeitura Municipal,
exceto sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, no horário de 12h00min às 17h00min, no endereço da Praça
Pedro Firmino Barbosa, nº 176, Centro, CEP: 33.350‐000, São José da Lapa/MG, no horário de 12h00min as 18h00min.

