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Texto I para responder às questões de 01 a 05.
Outro você
E dizem que rola um texto na internet com minha assinatura baixando o pau no “Big Brother Brasil”.
Não fui eu que escrevi.
Não poderia escrever nada sobre o “Big Brother Brasil”, a favor ou contra, porque sou um dos três ou quatro
brasileiros que nunca o acompanharam.
O pouco que vi do programa, de passagem, zapeando entre canais, só me deixou perplexo: o que, afinal, atraía
tanto as pessoas — além do voyeurismo natural da espécie — numa jaula de gente em exibição?
Falha minha, sem dúvida. Se prestasse mais atenção talvez descobrisse o valor sociológico que, como já ouvi
dizerem, redime o programa e explica seu fascínio. Pode ser. Os “Big Brothers” e similares fazem sucesso no mundo
todo. Provavelmente eu e os outros três ou quatro resistentes apenas não pegamos o espírito da coisa.
Também me dizem que, além de textos meus que nunca escrevi (como textos igualmente apócrifos do Jabor, da
Martha Medeiros e até do Jorge Luís Borges), agora frequento a internet com um Twitter.
Aviso: não tenho tuiter, não recebo tuiter, não sei o que é tuiter.
E desautorizo qualquer frase de tuiter atribuída a mim a não ser que ela seja absolutamente genial. Brincadeira,
mas já fui obrigado a aceitar a autoria de mais de um texto apócrifo (e agradecer o elogio) para não causar desgosto, ou
até revolta. Como a daquela senhora que reagiu com indignação quando eu inventei de dizer que um texto que ela lera
não era meu:
— É sim.
— Não, eu acho que...
— É sim senhor!
Concordei que era, para não apanhar. O curioso, e o assustador, é que, em textos de outros com sua assinatura e
em tuiters falsos, você passa a ter uma vida paralela dentro das fronteiras infinitas da internet.
É outro você, um fantasma eletrônico com opiniões próprias, muitas vezes antagônicas, sobre o qual você não tem
nenhum controle.
— Olha, adorei o que você escreveu sobre o “Big Brother”. É isso aí!
— Não fui eu que...
— Foi sim!
(Luiz Fernando Veríssimo. Disponível em: http://noblat.oglobo.globo.com/cronicas/noticia/2010/04/outro‐voce‐280562.html.)

01
Considerando que a intencionalidade textual é a intenção do locutor de produzir uma manifestação linguística
coesiva e coerente; é correto afirmar, em relação ao emprego de expressões de uso coloquial no texto não adequadas
à linguagem formal, que
A) tal estratégia escolhida pelo autor torna o texto relevante na situação apresentada.
B) seu emprego demonstra o posicionamento do autor em relação ao conteúdo apresentado.
C) o critério de adequação textual está presente de acordo com a situação social em que o texto ocorre.
D) o emprego de tais expressões é de fundamental importância para compreensão do conteúdo apresentado.

02
Considerando a frase “Não fui eu que escrevi.” (2º§) é possível notar a aplicação de uma regra que a torna adequada
de acordo com o emprego da norma padrão da língua. Outra possibilidade que preserva tal adequação para a
expressão do mesmo conteúdo apresentado está indicada em:
A) Não foi eu que escrevi.
C) Não fui eu quem escrevi.
B) Não fui eu que escreveu.
D) Não foi eu quem escreveu.

03
Ainda em relação à frase “Não fui eu que escrevi.” (2º§) é correto afirmar em relação à estruturação que tal período é
constituído, na ordem em que aparecem as orações, de
A) oração adjetiva seguida de oração principal.
B) oração principal seguida de oração adjetiva.
C) uma oração principal seguida de duas adverbiais.
D) uma oração adverbial seguida de uma oração adjetiva.
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O autor do texto tem por objetivo esclarecer que certo texto, a ele atribuído, acerca de determinado programa de
televisão, não é de sua autoria. O tal texto teria por objetivo criticar o referido programa. Diante do conteúdo do
texto “Outro você”, é possível afirmar que o autor
A) tem uma posição contrária a tal tipo de programação.
B) possui posição neutra já que afirma não assistir a tal programação.
C) sente‐se insatisfeito por não ter alcançado o propósito de tal tipo de exibição.
D) gostaria, na verdade, de realmente ter sido o autor do texto da internet, pois, coaduna com seus pensamentos.

05
Acerca da função sintática dos termos destacados, apenas uma das alternativas apresenta elemento que difere dos
demais. Assinale‐o.
A) “O pouco que vi do programa, [...]” (4º§)
B) “[...] que ela seja absolutamente genial.” (8º§)
C) “Como a daquela senhora que reagiu com indignação [...]” (8º§)
D) “Os ‘Big Brothers’ e similares fazem sucesso no mundo todo.” (5º§)
Texto II para responder às questões de 06 a 10.
Agora todo mundo tem opinião
Meu amigo Adamastor, o gigante, me apareceu hoje de manhã, muito cedo, aqui na biblioteca, e disse que vinha a
fim de um cafezinho. Mentira, eu sei. Quando ele vem tomar um cafezinho é porque está com alguma ideia
borbulhando em sua mente.
E estava. Depois do primeiro gole e antes do segundo, café muito quente, ele afirmou que concorda plenamente
com a democratização da informação. Agora, com o advento da internet, qualquer pessoa, democraticamente, pode
externar aquilo que pensa.
Balancei a cabeça, na demonstração de uma quase divergência, e seu espanto também me espantou. Como assim,
ele perguntou, está renegando a democracia? Pedi com modos a meu amigo que não embaralhasse as coisas.
Democracia não é um termo divinatório, que se aplique sempre, em qualquer situação.
Ele tomou o segundo gole com certa avidez e queimou a língua.
Bem, voltando ao assunto, nada contra a democratização dos meios para que se divulguem as opiniões, as mais
diversas, mais esdrúxulas, mais inovadoras, e tudo o mais. É um direito que toda pessoa tem: emitir opinião.
O que o Adamastor não sabia é que uns dias atrás andei consultando uns filósofos, alguns antigos, outros
modernos, desses que tratam de um palavrão que sobrevive até os dias atuais: gnoseologia. Isso aí, para dizer teoria do
conhecimento.
Sim, e daí?, ele insistiu.
O mal que vejo, continuei, não está na enxurrada de opiniões as mais isso ou aquilo na internet, e principalmente
com a chegada do Facebook. Isso sem contar a imensa quantidade de textos apócrifos, muitas vezes até opostos ao
pensamento do presumido autor, falsamente presumido. A graça está no fato de que todos, agora, têm opinião sobre
tudo.
— Mas isso não é bom?
O gigante, depois da maldição de Netuno, tornou‐se um ser impaciente.
O fato, em si, não tem importância alguma. O problema é que muita gente lê a enxurrada de bobagens que
aparecem na internet não como opinião, mas como conhecimento. O Platão, por exemplo, afirmava que opinião (doxa)
era o falso conhecimento. O conhecimento verdadeiro (episteme) depende de estudo profundo, comprovação
metódica, teste de validade. Essas coisas de que se vale em geral a ciência.
O mal que há nessa “democratização” dos veículos é que se formam crenças sem fundamento, mudam‐se as
opiniões das pessoas, afirmam‐se absurdos em que muita pessoa ingênua acaba acreditando. Sim, porque estudar,
comprovar metodicamente, testar a validade, tudo isso dá muito trabalho.
O Adamastor não estava muito convencido da justeza dos meus argumentos, mas o café tinha terminado e ele se
despediu.
(Menalton Braff, publicado em 03/04/2015. Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/cultura/agora‐todo‐mundo‐tem‐opiniao‐7377.html.)
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“De acordo com a tipologia textual apresentada, é correto afirmar que o texto apresentado é, principalmente, uma
________________ que tem com o centro _________________________.” Assinale a alternativa que completa
correta e sequencialmente a afirmativa anterior.
A) descrição / o objeto
C) dissertação / as ideias, o pensamento
B) narração / a ação, o fato
D) argumentação / a consistência do raciocínio

07
O texto é construído a partir de um diálogo em que
A) são apresentados argumentos contrários à utilização da internet.
B) são utilizados recursos argumentativos em favor do posicionamento apresentado pelo autor.
C) há uma divergência de conceitos entre os interlocutores que se desfaz após a argumentação feita.
D) a opinião do interlocutor mostra‐se forte o suficiente para refutar e anular os argumentos apresentados.

08
Em relação ao segmento “O mal que vejo, continuei, não está na enxurrada de opiniões as mais isso ou aquilo na
internet, [...]” (8º§) assinale o comentário verdadeiro.
A) O pronome “cuja” não apenas poderia substituir “as” como também eliminaria a ambiguidade presente no período.
B) Na substituição da expressão “na enxurrada de opiniões” por “nas opiniões”, o “as” receberia o acento grave
indicador de crase.
C) Caso a expressão “enxurrada de opiniões” seja substituída por “opinião”, o pronome “as” obrigatoriamente seria
substituído por “a”.
D) O pronome “as” pode ser substituído pelo pronome “que” devido à função por ele exercida na oração sem que haja
prejuízo semântico ou gramatical.

09
“Isso sem contar a imensa quantidade de textos apócrifos, muitas vezes até opostos ao pensamento do presumido
autor, falsamente presumido.” (8º§). Os vocábulos em destaque têm seu significado de forma correta indicado,
respectivamente, em:
A) aprazíveis / celebrado
C) desequilibrados / possível
B) ilegítimos / conjecturado
D) inclassificáveis / hipotético

10
No trecho “O gigante, depois da maldição de Netuno, tornou‐se um ser impaciente.” (10º§) é possível reconhecer
que, através da referência feita, o autor tem por principal objetivo
A) retomar e caracterizar seu amigo Adamastor.
B) conferir grandiosidade aos fatos mencionados.
C) reforçar os argumentos acerca das ideias apresentadas.
D) demonstrar grande conhecimento acerca da literatura com a citação dos personagens clássicos, o gigante Adamastor
e Netuno.

SAÚDE PÚBLICA
11
“Todo cidadão é igual perante o Sistema Único de Saúde (SUS) e será atendido conforme suas necessidades, sem
barreiras ou privilégios.” Essa afirmativa refere‐se a um princípio do SUS denominado:
A) Equidade.
B) Integralidade.
C) Resolubilidade.
D) Implicação social.

12
“É uma redistribuição de responsabilidade entre as três esferas governamentais.” Essa frase implica a um princípio do
SUS denominado:
A) Hierarquização.
C) Organização social.
B) Descentralização.
D) Regionalização social.
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Leia a afirmativa a seguir para responder às questões 13 e 14.
“Em uma cidade foram notificados cerca de 30 casos de HIV em 2014. Além desses, outros 300 casos já estavam em
tratamento no município.”

13
De acordo com os dados, é correto afirmar que os 30 casos se referem à
A) incidência do HIV.
C) taxa de letalidade do HIV.
B) prevalência do HIV.
D) taxa de mortalidade geral.

14
Segundo a afirmativa anterior, se fossem notificados ao longo do ano 40 óbitos, é correto afirmar que
A) a incidência do HIV iria diminuir.
B) a prevalência no final do ano seria de 290 casos.
C) não há como informar a incidência, pois não temos o número de habitantes.
D) não há como informar a prevalência, pois não temos o número de habitantes.

15
O coeficiente de letalidade é um indicador de saúde importante, pois ele mensura:
A) A taxa de mortalidade geral.
B) A taxa de mortalidade infantil.
C) O total de óbitos dividido pela população.
D) O total de óbitos pela doença específica, dividido pelo número de doentes específicos.

16
A notificação de doenças é de extrema importância para definição de medidas de controle. Entre as doenças a seguir,
é considerada de notificação compulsória:
A) Oxiuridíase.
C) Ancilostomíase.
B) Toxoplasmose.
D) Leshmaniose cutânea.

17
Entre as ações de saúde relacionadas, competem aos serviços de vigilância epidemiológica os seguintes itens:
I. Quantificação de casos.
II. Estabelecimento de medidas de controle de doenças.
III. Vigilância sobre o comércio de medicamentos.
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) I e II, apenas.
D) II e III, apenas.

18
Entre as medidas de controle de doenças, a vacinação é de extrema importância. Quanto ao calendário vacinal
vigente, é correto afirmar que a vacina
A) DTP implica em proteção cruzada contra hepatite B.
B) contra febre amarela é preventiva a uma arbovirose.
C) contra rubéola não seria conjugada com outras vacinas virais.
D) de tuberculose é aplicada segundo o calendário vigente em crianças de até seis anos.

19
Entre as patologias parasitárias endêmicas que podem ser detectadas com exames sorológicos, a leishmaniose
visceral implica em peculiaridades que são relevantes ao seu controle; entre essas peculiaridades, analise as
afirmativas a seguir.
I. Pode dar reação cruzada com infecção chagásica.
II. Não manifesta sinais cutâneos.
III. Pode ter animais domésticos como reservatórios.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I e III, apenas.
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Os principais pontos discutidos na Constituição que remetem à criação do SUS podem ser vistos nos seguintes itens:
I. O direito universal à saúde.
II. A saúde como dever do estado.
III. A participação do setor privado de forma complementar.
IV. A obrigatoriedade do serviço social de forma complementar.
Estão corretas as alternativas
A) I, II, III e IV.
B) II e III, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) I, II e IV, apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21
“É uma expressão genérica que se refere a um grupo heterogêneo de alterações manifestadas por dificuldades
significativas na aquisição e no uso da audição, fala, leitura, escrita, raciocínio ou habilidades matemáticas.” Trata‐se
de:
A) Dislexia.
C) Transtorno de aprendizagem.
B) Transtorno de leitura.
D) Dificuldade de aprendizagem.

22
“Diversas são as linhas de trabalho dentro da motricidade orofacial. A primeira delas, que é utilizada desde os
primórdios dessa área, é a ___________________, que visa modificar o comportamento muscular por meio do(a)
___________________. A segunda linha que é a _____________________ começou a ser utilizada para atuar na
modificação muscular por meio do(a) ____________________. Ambas têm um objetivo comum: adequar tais funções
como respiração, sucção, mastigação, deglutição e fala. É importante ressaltar que ambas são linhas terapêuticas
completamente _________________________.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a
afirmativa anterior.
A) mioterapia / execução dos exercícios / terapia miofuncional / restabelecimento das funções orofaciais / idênticas
B) mioterapia / restabelecimento das funções orofaciais / terapia miofuncional / execução dos exercícios / diferentes
C) terapia miofuncional / restabelecimento das funções orofaciais / mioterapia / execução dos exercícios / diferentes
D) mioterapia / execução dos exercícios / terapia miofuncional / restabelecimento das funções orofaciais / diferentes

23
“Disfunção do Sistema Nervoso Central que compromete a aquisição e o desenvolvimento das habilidades escolares,
que exclui déficit intelectual, sensorial, déficits motores significativos e ausência de problemas psicossociais”. A
afirmativa anterior trata‐se de:
A) Dislexia.
B) Transtorno do Espectro Autista (TEA).
C) Distúrbio Específico de Linguagem (DEL).
D) Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

24
Cada vez mais crianças são encaminhadas para tratamento fonoaudiológico por apresentarem alterações de
aprendizagem, entre elas, alterações na aprendizagem da escrita. Em relação ao aprendizado normal da escrita,
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) A oralidade, quando começa a ser usada como referência inicial da escrita, se traduz na tendência da criança
escrever do modo como fala, sendo considerada errada a escrita que se baseia na oralidade.
( ) A tendência de escrever apoiando na oralidade pode ser acentuada quando se realiza um ditado que procura levar
a criança a ficar atenta à forma como as palavras são articuladas para daí escrevê‐las, reforçando a ideia de uma
correspondência estreita entre fala e escrita, o que não é real.
( ) Alguns problemas de aprendizagem da escrita podem ser induzidos ou acentuados por métodos de alfabetização
que consideram “erro” processos que podem ser vistos como inerentes à aprendizagem da escrita.
( ) O fonoaudiólogo deve entender que a produção escrita de uma criança pode ser indício do quanto ela conseguiu
se apropriar do sistema ortográfico, entendendo “erro” como etapas de apropriação.
A sequência está correta em
B) F, V, F, V.
C) V, V, F, F.
D) F, V, V, V.
A) F, F, V, V.
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Na avaliação comportamental da voz, são utilizados testes que auxiliam no diagnóstico e na elaboração do plano de
terapia. Em relação à avaliação do Tempo Máximo de Fonação (TMF), analise as afirmativas a seguir.
I. O TMF é, tecnicamente, uma medida acústica, mas dada a sua facilidade de obtenção, é utilizado na descrição do
comportamento vocal. É um dos parâmetros com que se obtém, de modo mais fácil, as medidas respiratórias,
podendo ser empregado tanto como um meio de diagnóstico quanto de acompanhamento e evolução da terapia.
II. O valor do TMF é obtido pela medida do tempo máximo que um indivíduo consegue sustentar uma emissão de um
som ou de fala encadeada, numa só expiração e permite uma investigação quantitativa e qualitativa da fonação.
Pode‐se realizar medidas do TMF, utilizando as vogais sustentadas, fricativas sustentadas e fala encadeada na
contagem de números.
III. O teste das vogais sustentadas, em frequência e intensidade habituais, indica a habilidade do paciente em controlar
as forças aerodinâmicas da corrente pulmonar e as forças mioelásticas da laringe. Não é considerado um teste de
eficiência glótica.
IV. A relação S/Z é uma medida de tempo máximo de fonação e é considerada uma medida bastante fidedigna de
eficiência glótica, embora tenha sido introduzida mais recentemente na literatura. Avalia‐se, entre outras, o suporte
aéreo pulmonar e a habilidade do sujeito em controlá‐lo.
Está(ão) INCORRETA(S) apenas a(s) afirmativa(s)
A) III.
B) IV.
C) I e II.
D) II e IV.

26
As situações que envolvem o período imediatamente antes ou após uma intervenção cirúrgica nos casos de
alterações laríngeas merecem atenção especial do fonoaudiólogo. Em relação à afirmativa anterior, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) Um dos objetivos do trabalho fonoaudiológico no pós‐operatório de cirurgia laríngea é a redução do edema e para
isso pode ser utilizada a terapia de voz confidencial.
B) A presença de edema no pós‐operatório provoca, invariavelmente, grandes desvios vocais, sendo necessária a
terapia fonoaudiológica imediatamente após a cirurgia.
C) O atendimento fonoaudiológico no pré‐operatório de cirurgia laríngea pode resultar em mudanças significativas,
como redução ou até mesmo a eliminação da hiperfunção vocal.
D) A redução das características inflamatórias da laringe, a modificação da configuração glótica e até mesmo a
reabsorção de lesões laríngeas podem ser alcançadas no treinamento pré‐operatório.

27
“A técnica dos sons hiperagudos é o trabalho de produção vocal no registro elevado de falsete, sendo também chamada
de técnica do falsete.”
(Behlau, Gonçalves & Pontes, 1993.)
Sobre a recomendação da aplicação dessa técnica, analise as alternativas a seguir.
I. Disfonias de natureza hipercinética.
II. Paralisia unilateral de prega vocal, em que o nervo laríngeo superior está bilateralmente intacto.
III. Edema de Reinke.
IV. Presença de fendas fusiformes.
Estão corretas as alternativas
A) I, II, III e IV.
C) I, III e IV, apenas.
B) I, II e III, apenas.
D) II, III, e IV, apenas.

28
Em relação à avaliação e ao tratamento dos distúrbios fonológicos, assinale a alternativa INCORRETA.
A) A metafonologia utiliza o contraste de pares mínimos para mostrar as diferenças entre os sons.
B) A estimulação visual não é mais utilizada por não promover mudanças significativas na produção da fala do sujeito
em questão.
C) O modelo de pares mínimos é utilizado na reabilitação dos distúrbios fonológicos e consiste em apresentar palavras
que diferem em apenas um fonema.
D) A análise por processos fonológicos permite caracterizar os processos, analisar se são produtivos ou não, bem como
se estão dentro do esperado para a idade ou não.
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Sobre o Distúrbio Fonológico (DF), que pode refletir uma dificuldade de comunicação envolvendo a produção da fala,
assinale a alternativa INCORRETA.
A) Pode se manifestar por uma inabilidade em articular os sons da fala.
B) Pode permanecer até a idade adulta, não sendo exclusividade das crianças.
C) Alterações fonéticas e fonológicas não podem ocorrer simultaneamente, pois são excludentes entre si.
D) A dificuldade de comunicação pode ter uma base linguística e, nesse caso, é considerada alteração fonológica.

30
“Uma criança apresentando fala ininteligível, redução de léxico, dificuldade em aprender o alfabeto, imaturidade
fonológica, vocabulário reduzido, confusão direita‐esquerda, em cima‐embaixo e dificuldade para entender
instruções” pode estar apresentando sinais característicos de:
A) Afasia.
B) Dislexia.
C) Distúrbio Específico de Linguagem (DEL).
D) Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (IDAH).

CONHECIMENTOS GERAIS
O trecho a seguir contextualiza o tema tratado nas questões de 31 a 33. Leia‐o atentamente.
“Pronto, inventaram um novo xingamento. Depois de comunista e terrorista de um lado e de coxinha de outro, epítetos
que já entediavam a todos, a tendência do verão é chamar os desafetos de ‘bolivariano’. O que quer dizer? – Não sei
muito bem, mas tá bombando. – Estão querendo transformar o Brasil num País bolivariano. – Bolivariano? Transformar
o Brasil na Bolívia? – Não. Bolivariano, aquele troço do Chávez. Aquele troço do Chávez precisa ser mais bem definido,
antes que se encha a boca para berrar ‘bolivariano!’ a plenos pulmões.”
(Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/politica/maldito‐bolivariano‐5234.html)

31
O termo remete a Simon Bolívar um importante personagem histórico da América Latina que, além de liderar guerras
de independência e de exercer influência direta na formação de várias nações da América do Sul, deixou vastíssima
obra escrita, constituída por artigos, cartas e discursos. Entre as nações que tiveram sua independência relacionada à
luta direta deste líder sul‐americano está o(a):
A) Chile.
B) Uruguai.
C) Argentina.
D) Venezuela.

32
A influência de Bolívar sobre alguns países sul‐americanos ainda é tão forte que um agrupamento político foi
formado nas últimas décadas, liderados inicialmente por Hugo Chávez, se denominaram bolivarianos, tendo como
umas de suas características comuns a
A) condução de políticas mais nacionalistas, antiliberais e de oposição aos Estados Unidos.
B) política de esquerda moderada, adversos às estatizações que sustentam boas relações com os EUA.
C) forte ligação com os Estados Unidos desenvolvida por partidos conservadores que estão no governo.
D) manutenção de uma política econômica liberal, com forte viés de distribuição de rendas e liberdade de expressão.

33
“O Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Peru e o Chile possuem governo de esquerda _______________, mantendo boas
relações com os Estados Unidos. O grupo conservador é formado, dentre outras, pela única nação norte‐americana da
América Latina; ________________.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa
anterior.
A) moderados / México
C) bolivarianos / Panamá
B) bolivarianos / Canadá
D) moderados / Porto Rico

34
Enquanto distrito, Astolfo Dutra (Porto de Santo Antônio) era considerado o mais antigo distrito de:
A) Ubá.
B) Cataguases.
C) Leopoldina.
D) Juiz de Fora.
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Segundo o Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas, divulgado pelo Ministério da Justiça, o Brasil teve, no ano de
2013, 254 brasileiros vítimas do crime de tráfico de pessoas, em 18 unidades da federação. O tipo mais comum
registrado, que foi inclusive retratado em teledramaturgia com a denominação de “Salve Jorge”, é o tráfico para fins
especificamente de
A) pedofilia.
B) adoção ilegal.
C) trabalho escravo.
D) exploração sexual.

36
Cortando a cidade de Astolfo Dutra, o rio Pomba teve influência no surgimento de várias cidades de Minas, que se
desenvolveram inicialmente a suas margens. Considerado o rio da unidade regional da Zona da Mata teve, portanto,
papel histórico preponderante sobre os demais rios afluentes do Paraíba e já recebeu a denominação de rio:
A) Angu.
B) Pardo.
C) Aventureiro.
D) dos Coroados.

37
Astolfo Dutra recebeu imigrantes que se estabeleceram em terras do município no século XIX, criando o Núcleo
Colonial “Santa Maria”. Eles eram oriundos da:
A) Itália.
B) Polônia.
C) Espanha.
D) Alemanha.

38
A bandeira do município de Astolfo Dutra, que tem o brasão estampado ao centro, foi criada com duas cores que,
segundo a Lei Municipal nº 367, de 07 de junho de 1978, significam intrepidez, coragem e a paz universal. Tratam‐se
das cores
A) azul e branca.
B) verde e amarela.
C) vermelha e branca.
D) amarela e vermelha.

39
Pegada ecológica é o impacto, rastros ou as consequências deixadas pelas atividades humanas (comércio, indústria,
agricultura, transportes, consumo) no meio ambiente. Quanto maior a pegada ecológica de uma atividade, mais
danos são causados ao meio ambiente. São atitudes que ajudam a diminuir a pegada ecológica, EXCETO:
A) Reciclagem do lixo.
B) Economia de energia.
C) Economia e reuso da água.
D) Aumento do uso de meios de transportes que usam combustíveis fósseis.

40
“Em julho deste ano, __________________ e ________________ reabriram suas embaixadas em Havana e
Washington, reatando relações diplomáticas. O restabelecimento oficial das relações diplomáticas entre os dois
países, após mais de meio século de tensões herdadas da Guerra Fria, marca o fim da primeira fase desse processo
iniciado a 17 de dezembro de 2014.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa
anterior.
A) China / Japão
C) Estados Unidos / Cuba
B) Alemanha / Cuba
D) Estados Unidos / China
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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 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. Durante a prova, o candidato não deve levantar‐se, comunicar‐se com outros candidatos e 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 para os cargos das Tabelas I, II, III, IV e V e de 30 (trinta)
questões para os cargos da Tabela VI. Leia‐o atentamente.
7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) 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 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.

