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CCAARRGGOO::  AAUUXXIILLIIAARR  EEMM  SSAAÚÚDDEE  BBUUCCAALL  
 
Texto 

Idade da informação 
 

O que move as pessoas a atuar politicamente é a opinião, que, por sua vez, nasce da informação, do conhecimento. 
É obvio que, se não sei o que se passa em meu país, não posso ter opinião formada sobre o que deve ser feito para 
melhorar a sociedade.  

Não estou dizendo nada de novo. No passado, em diferentes momentos da história, quem governava era apenas 
quem tinha poder econômico e, por isso mesmo, mais conhecimento da situação em que viviam.  

E, na medida em que a educação se ampliou e maior número de pessoas passou a ter conhecimento da realidade 
social, ampliou-se também a influência da população sobre a vida política. Dessa evolução nasceria a democracia.  

Óbvio, no entanto, que esse aumento do nível de informação não significa que a informação é sempre verdadeira 
e, consequentemente, as escolhas, que faz o eleitor, nem sempre são corretas. 

Há erros e acertos, claro, mesmo porque cada partido político procura levar o eleitor a ter uma opinião que lhe seja 
favorável. Isso implica em conquistar-lhe a confiança nem que seja às custas de mentiras e espertezas. 

Há, sem dúvida, o político competente e honesto, que não precisa enganar o eleitor mas, pelo menos do Brasil de 
hoje, esse tipo de político é exceção. 

Deve-se assinalar também que o grau de informação – e consequentemente a consciência política – tanto pode 
ampliar-se como reduzir-se em determinadas condições. 

Aqui no Brasil, a impressão que se tem é de que, nas últimas décadas, esse grau de consciência humana diminuiu, e 

isso se deve, creio eu, à derrota do socialismo em escala mundial. 
O socialismo, bem ou mal, em que pese aos equívocos que continha, estimulava os jovens a participar politicamente 

e ter uma visão crítica da sociedade. O fim do socialismo levou à desilusão e ao desânimo, o que determinou a dissolução 
dos partidos de esquerda em quase todos os países. 

No Brasil, não foi diferente. Não tenho dúvida de que esse fato contribuiu para a decadência dos valores políticos, 
da ética partidária e o inevitável predomínio do oportunismo político e da corrupção.  

Por outro lado, os jovens, de modo geral, desinteressaram-se pela política, o que contribuiu para tornar mais fácil a 
ação dos corruptos e oportunistas. 

Outro fenômeno decorrente disso foi – como ocorreu aqui – a formação de uma casta que tomou conta da 
máquina do Estado, facilitada pela decrescente participação das pessoas no processo político. O Estado foi sendo 
dominado por famílias e grupos que passaram a dividir entre si os organismos políticos e administrativos. 

Pode-se dizer que, de certo modo, a sociedade passou a ignorar o que fazem os políticos, tornado-se assim presa 

fácil das mentiras e das medidas demagógicas. 
Como explicar, no entanto, dentro desse quadro, as manifestações que ocuparam as ruas nos últimos meses e que, 

em menor grau, prosseguem por todo o país? 
Acredito que esse fenômeno, que a todos surpreendeu, decorre basicamente da quantidade de informações a 

quem têm acesso hoje milhões de pessoas no país, graças à internet. 
Não é por acaso que manifestações semelhantes têm ocorrido em muitos países, possibilitando a mobilização de 

verdadeiras multidões. 
Veja bem, as causas do descontentamento variam de país a país, os objetivos visados pelos manifestantes também, 

mas não resta dúvida de que em nenhum outro momento da história tanta gente teve acesso a tanta informação. 
Pode ser que estejamos vivendo o início de uma nova etapa da história humana, já que nunca tantas pessoas 

souberam tanto acerca da sociedade em que vivem. 
Há que considerar, no entanto, que nem sempre essas informações são verdadeiras e, mesmo quando verdadeiras, 

podem levar a conclusões nem sempre corretas. 
Em suma, esse fenômeno novo, que mobiliza a opinião pública, ainda que signifique um avanço, pode arrastar as 

pessoas a uma atuação de consequências imprevisíveis. E por quê? 
Por várias razões, mas uma delas será, certamente, o risco do inconformismo pelo inconformismo, sem objetivos 

definidos e sem lideranças responsáveis.  
(Ferreira Gullar. Folha de São Paulo. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ferreiragullar/2013/08/1327777-idade-da-informacao.shtml.) 
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01 
Segundo o articulista, as pessoas atuam na política à medida que 
A) têm acesso à informação.     D) não acreditam em discursos políticos.  
B) se filiam a um partido político.     E) concordam com a opinião dos políticos.  
C) julgam as decisões dos políticos. 
 

02 
Releia os seguintes trechos retirados do texto. 
I. “No passado, em diferentes momentos da história, quem governava era apenas quem tinha poder econômico [...].” (2º§) 
II. “[...] a impressão que se tem é de que, nas últimas décadas, esse grau de consciência humana diminuiu, [...].” (8º§) 
III. “[...] as manifestações que ocuparam as ruas nos últimos meses [...].” (14º§) 
O recurso da linguagem escrita destacado nesses trechos, do ponto de vista semântico, serve para 
A) ao mesmo tempo, marcar referentes temporais e espaciais.  
B) instalar a referência temporal de fatos passados, que ocorreram num mesmo momento.   
C) diferenciar o único marco temporal instalado no texto como a justificativa para um dos argumentos.   
D) situar marcos temporais, descomprometidos com a cronologia dos acontecimentos a que se referem. 
E) não só instalar, no texto, pontos de referência temporal no passado, como também para referenciar um fato 

simultâneo com a produção do texto.                                                                                                 
 

03 
No trecho “[...] esse fato contribuiu para a decadência dos valores políticos, [...]” (10º§), os termos destacados fazem 
referência  
A) à dissipação do ideal socialista.    D) aos eleitores enganados por políticos. 
B) ao grau de consciência política.    E) à ampliação do número de informação. 
C) à inexistência de partidos honestos.  
 

04 
Observe o emprego do travessão nos seguintes trechos. 
I. “Deve-se assinalar também que o grau de informação – e consequentemente a consciência política – tanto pode 

ampliar-se como reduzir-se em determinadas condições.” (7º§) 
II. “Outro fenômeno decorrente disso foi – como ocorreu aqui – a formação de uma casta que tomou conta da máquina 

do Estado, [...]” (12º§) 
Neles, o travessão foi usado para 
A) indicar uma citação literal.     D) separar expressões ou frases declarativas.  
B) marcar o início e o fim de um texto.    E) sugerir ao leitor que complete o raciocínio. 
C) introduzir a fala de um personagem.                                                                                                

 

05 
Releia os trechos a seguir. 
I. “[...] não significa que a informação é sempre verdadeira [...]” (4º§) 
II. “[...] as escolhas, que faz o eleitor, nem sempre são corretas.” (4º§) 
Quanto ao emprego da palavra “que”, destacada nos trechos anteriores, marque V para as afirmativas verdadeiras e 
F para as falsas. 
(     ) A palavra “que” desempenha nos dois trechos a mesma função sintática. 
(     ) No primeiro trecho, a palavra destacada é uma conjunção e no segundo, é um pronome. 
(     ) No trecho I, a palavra destacada introduz, do ponto de vista semântico, uma restrição, e no trecho II, uma explicação. 
(     ) Nos trechos I e II funciona como elemento de coesão, porque retoma informações expressas anteriormente.   
A sequência está correta em 
A) F, F, V, V.  B) V, F, F, F.  C) V, V, F, F.  D) V, V, V, F.  E) F, V, F, F. 
 

06 
No trecho “Por outro lado, os jovens, de modo geral, desinteressaram-se pela política, [...]” (11º§), do ponto de vista 
semântico, a expressão destacada indica uma 
A) adição.  B) condição.  C) oposição.  D) conclusão.  E) explicação. 
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07 
Sobre a palavra “consciência”, é INCORRETO afirmar que 
A) é formada pelo processo de derivação.  
B) classifica-se, quanto à sílaba tônica, como paroxítona. 
C) ao eliminar o prefixo, tem-se a palavra que a originou.  
D) não é paroxítona, pois, se fosse, teria acento gráfico no “i” da sílaba “consciência”.  
E) há um dígrafo, e esse é um dos motivos para o número de letras ser maior do que o número de fonemas.   
 

08 
Releia o seguinte trecho do texto e analise as afirmativas.  
“Pode ser que estejamos vivendo o início de uma nova etapa da história humana, [...].” (18º§) 
I. A maioria dos verbos está flexionada no modo indicativo, exprimindo atitude de certeza do falante em relação aos 

fatos verbais.  
II. O verbo “estar” aparece flexionado no subjuntivo e, por isso, exprime uma atitude de dúvida do falante em relação 

ao fato verbal. 
III. Há tantos verbos flexionados no modo subjuntivo, como também no imperativo; ambos exprimindo a atitude de 

suposição do falante em relação ao modo verbal.   
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.   B) II.   C) III.   D) I e II.   E) II e III.  
 

09 
Analise as alternativas e assinale a alternativa INADEQUADA.  
A) No trecho “Em suma, esse fenômeno novo, que mobiliza a opinião pública, ainda que signifique um avanço, pode 

arrastar as pessoas a uma atuação de consequências imprevisíveis.” (20º§), a oração destacada restringe o significado 
da informação fornecida anteriormente. 

B) No trecho “Em suma, esse fenômeno novo, que mobiliza a opinião pública, ainda que signifique um avanço, pode 

arrastar as pessoas a uma atuação de consequências imprevisíveis.” (20º§), a palavra “que”, a qual antecede o verbo 
destacado, funciona como sujeito desse verbo.  

C) No trecho “Em suma, esse fenômeno novo, que mobiliza a opinião pública, ainda que signifique um avanço, pode 

arrastar as pessoas a uma atuação de consequências imprevisíveis.” (20º§), a expressão destacada pode ser substituída, 
sem prejuízo semântico, pela palavra “embora”.  

D) No trecho “Em suma, esse fenômeno novo, que mobiliza a opinião pública, ainda que signifique um avanço, pode 

arrastar as pessoas a uma atuação de consequências imprevisíveis.” (20º§), as expressões destacadas foram usadas 
para retomar informações já fornecidas no texto. 

E) No trecho “Em suma, esse fenômeno novo, que mobiliza a opinião pública, ainda que signifique um avanço, pode arrastar 

as pessoas a uma atuação de consequências imprevisíveis.” (20º§), a oração destacada expressa uma concessão, isto é, 
uma particularidade que, em princípio, poderia impedir a ocorrência do fato da oração principal, mas não impede.   

 

10  
A finalidade desse texto é 
A) expor informações.      D) narrar acontecimentos. 
B) instruir os eleitores.      E) defender um ponto de vista.                                                                                               
C) relatar fatos históricos.  

 

SAÚDE PÚBLICA 
11 
“Princípio entendido como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.” Trata-se do Princípio da  
A) Integralidade.       D) Igualdade de Assistência. 
B) Universalidade.       E) Complexo do Sistema Único de Saúde. 
C) Descentralização. 
 

12 
Entre as doenças relacionadas, assinale a que deve ser notificada obrigatoriamente e que “não tem” profilaxia vacinal. 
A) Malária.  B) Sarampo.  C) Caxumba.  D) Poliomielite.  E) Toxoplasmose. 
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13 
Qual a faixa etária que se refere ao indicador sanitário conhecido como “mortalidade infantil”? 
A) De 0 a 5 anos.       D) De 5 a 12 anos.  
B) De 1 a 5 anos.       E) Menores de 1 ano. 
C) De 0 a 12 anos.  
 

14 
Sobre a competência da Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, analise. 
I. Apoiar políticas de nutrição e alimentação. 
II. Participar na formulação de políticas de proteção ao meio ambiente. 
III. Participar na formulação de políticas de controle do saneamento básico. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.  B) I, apenas.  C) II, apenas.  D) III, apenas.  E) I e II, apenas. 
 

15 
“Prescrito(a) na Constituição Federal e mostra-se como um avanço junto à democratização do SUS.” Trata-se do(a) 
A) participação social. 
B) implementação do INAMPS na atualidade. 
C) controle exclusivo e único das secretarias estaduais. 
D) controle exclusivo e único das secretarias municipais. 
E) autonomia político-administrativa da iniciativa privada em saúde. 
 

16 
Em uma área com 500 mil habitantes, foram notificados, entre janeiro e dezembro de 2013, cerca de 300 casos de 
meningite. Com esses dados, é correto afirmar que é possível a construção do indicador de saúde denominado 
A) mortalidade geral.       D) coeficiente de natimortalidade. 
B) coeficiente de incidência.      E) coeficiente de mortalidade por causa específica. 
C) coeficiente de prevalência. 
 

17 
Entre os indicadores de mortalidade, o que se refere às causas implicadas a óbitos de crianças maiores de 28 dias em 
relação à mortalidade infantil, é 
A) natimortalidade.       D) mortalidade infantil tardia. 
B) mortalidade geral.       E) mortalidade infantil neonatal. 
C) mortalidade infantil geral. 
 

18 
Várias doenças de notificação compulsória devem ser notificadas de forma imediata. Algumas, devido à sua endemici-
dade baixa, devem ser notificadas somente após confirmação laboratorial. Assinale a doença que necessita de notificação 
após confirmação laboratorial. 
A) Cólera.        D) Carbúnculo (antrax). 
B) Ascaridíase.        E) Febre amarela em áreas indenes. 
C) Esquistossomose. 
 

19 
A hepatite B é uma doença de notificação compulsória, que apresenta grande prevalência no Brasil. Uma das formas 
de minimizar essa endemia seria a profilaxia vacinal. Segundo o calendário básico de vacinação, a primeira dose da 
vacina contra hepatite B deve ser dada, em crianças, 
A) ao nascer.  B) com 6 anos.  C) com 15 anos.  D) com 9 meses. E) com 12 meses. 
 

20 
“Lei que regula as ações em todo território nacional referente às prestações de serviços de saúde.” Trata-se da 
A) Lei nº 8.142/90.       D) Norma Operacional Básica de 1991. 
B) Lei nº 8.080/90.       E) Norma Operacional Básica de 1993. 
C) 8ª Conferência Nacional de Saúde. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
21 
Em relação aos procedimentos de limpeza, os pisos dos consultórios odontológicos devem ser limpos 
A) anualmente.       D) semanalmente.  
B) diariamente.       E) quinzenalmente. 
C) mensalmente.  
 

22 
Os profissionais da área da saúde, por estarem mais expostos, possuem um risco elevado de aquisição de doenças 
infecciosas, devendo estar devidamente imunizados. O profissional deve estar atento às características da região e da 
população a ser atendida, visto que diferentes vacinas podem ser indicadas. Sobre as vacinas mais importantes para 
os profissionais da odontologia, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) As vacinas mais importantes são contra hepatite B, influenza, tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola) e 

dupla tipo adulto (contra tétano e difteria). 
(     ) A vacina da febre amarela deve ser efetuada em profissionais da odontologia residentes no estado do Rio de Janeiro. 
(     ) A vacina contra hepatite B deve ser administrada em dose única. 
(     ) A vacina contra tuberculose BCG-ID deve ser efetuada em profissionais, em dose única, para não reagentes ao teste 

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

23 
A escolha entre os diferentes métodos para a higienização das mãos depende do processo de trabalho adotado e do tipo 
de procedimento realizado, que determinam o tipo e a persistência da contaminação nas mãos. Sobre a higienização das 
mãos na prática odontológica, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Em um atendimento de urgência odontológica em que haja falta d’água, o profissional da odontologia somente 

poderá atender o paciente se utilizar luvas estéreis. 
(     ) A higienização das mãos, antecedendo procedimentos cirúrgicos, deve ser sempre realizada com antissépticos. 
(     ) O sabonete utilizado para a lavagem das mãos deve ser preferencialmente sólido, para evitar a contaminação do 

produto. 
(     ) Na lavagem das mãos em procedimentos não cirúrgicos permite-se a utilização de papel-toalha descartável para 

enxugar as mãos. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V, V.  B) F, V, F, F.  C) V, F, V, V.  D) V, F, F, F.  E) F, V, F, V. 
 

24 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde é o bem-estar físico, mental e social. A saúde, de acordo com 
a Constituição Brasileira de 1988, é um direito 
A) de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. 
B) de todos e dever do Município, garantido pelo financiamento da assistência médica. 
C) de todos e dever do Governo Federal, assegurado pela regulamentação do mercado. 
D) dos cidadãos em estado de vulnerabilidade social, garantido mediante políticas sociais. 
E) dos cidadãos que residam no interior do Estado, garantido mediante políticas econômicas. 
 

25 
Gorro é uma barreira mecânica contra a possibilidade de contaminação por secreções, aerossóis e produtos, além de 
prevenir acidentes e evitar a queda de cabelos nas áreas de procedimentos. Deve ser preferencialmente descartável, 
cobrindo todo o cabelo e as orelhas, e ser trocado sempre que necessário ou a cada  
A) mês.   B) semana.  C) dois dias.  D) paciente.  E) turno de trabalho. 
 

26 
O dispositivo que permite aferir a pressão arterial denomina-se 
A) barômetro.       D) termômetro.   
B) manômetro.       E) esfigmomanômetro. 
C) estetoscópio.   
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27 
A limpeza é a remoção mecânica de sujidades, com o objetivo de reduzir a carga microbiana, a matéria orgânica e os 
contaminantes de natureza inorgânica, de modo a garantir o processo de desinfecção e esterilização e a manutenção 
da vida útil do artigo. Sobre a limpeza de artigos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Deve ser realizada imediatamente após o uso do artigo. 
(     ) Lavadoras com ultrassom de baixa frequência diminuem a exposição dos profissionais aos riscos ocupacionais de 

origem biológica, especialmente, aos vírus da hepatite e HIV. 
(     ) A secagem pode ser realizada com a utilização de pano limpo e seco, exclusivo para esta finalidade, de secadora de 

ar quente/frio e de estufa regulada para este fim. 
(     ) Os artigos que contêm lúmen devem ser enxaguados com bicos de água sob pressão. 
A sequência está correta em 
A) V, V, V, V.  B) F, V, F, F.  C) V, F, V, V.  D) V, F, F, F.  E) F, V, F, V. 

 
28 
“A desinfecção é definida como um processo físico ou químico que elimina __________________________ de objetos 
inanimados e superfícies.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) somente os esporos      D) todos os micro-organismos patogênicos 
B) somente as bactérias      E) a maioria dos micro-organismos patogênicos 
C) todos os micro-organismos 

 
29 
Segundo o “método de dois dígitos” para identificar os dentes, cada dente tem um número representativo que o 
identifica e o localiza na arcada dentária. Quais os números representativos dos dentes: segundo molar superior 
direito, incisivo lateral esquerdo, primeiro pré-molar inferior esquerdo e canino inferior direito, respectivamente?  
A) 13, 23, 26 e 37.      D) 16, 12, 35 e 33.  
B) 14, 13, 34 e 44.      E) 17, 22, 34 e 43. 
C) 15, 11, 44 e 45.  

 
30 
O Código de Ética que regula os direitos e deveres de um auxiliar em saúde bucal é o  
A) mesmo do cirurgião-dentista.     D) dos profissionais da área de saúde. 
B) dos técnicos de higiene dental.    E) dos auxiliares de consultório dentário. 
C) dos profissionais de enfermagem. 

  
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Leia o texto para responder às questões de 31 a 33. 
 

Meses antes do Golpe Militar de 1964, o Brasil esteve na mira de uma intervenção armada dos Estados Unidos. É isso o 
que mostram registros de conversas entre o ex-presidente americano John Kennedy, o seu embaixador no Brasil, Lincoln 

Gordon, e assessores. Num dos diálogos, em outubro de 1963 (46 dias antes de ser assassinado a tiros no Estado do Texas), 
Kennedy interrompe uma análise de conjuntura política brasileira feita pelo diplomata e o questiona sobre a possibilidade 
de Washington usar seu aparato militar para derrubar o governo democrático de João Goulart. “Você vê a situação indo 
para onde deveria? Acha aconselhável que façamos uma intervenção militar?”, questiona o presidente. A resposta de 
Lincoln Gordon é esclarecedora: “Essa é uma outra categoria, que eu chamo de ‘contingência perigosa possivelmente 
requerendo uma ação rápida’. Esse é o problema principal”.                 (Revista IstoÉ. Edição 2303, de 15 de janeiro de 2014, p. 42-43.) 

 
31 
A possibilidade de intervir no Brasil se dava devido ao temor norte-americano de que o Brasil 
A) se aliasse aos países do eixo – Alemanha, Itália e Japão – durante a II Guerra Mundial. 
B) estabelecesse acordos e parcerias comerciais com a Inglaterra, adotando-a como maior aliado.  
C) formasse uma união econômica entre os países da América do Sul, tornando-se mais forte que os EUA. 
D) seguisse o exemplo de Cuba, aliando-se, em plena Guerra Fria, à União Soviética e ao regime comunista. 
E) superasse os Estados Unidos economicamente, transformando-se na maior potência econômica do planeta. 
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32 
A suposta intervenção armada norte-americana nunca saiu das projeções
A) João Goulart morreu de infarto e seu sucessor Jânio Quadros se aliou aos EUA.
B) em plebiscito popular, o povo brasileiro optou pel
C) no ano seguinte, forças militares nacionais depuseram o governo de João Goulart.
D) o conselho de segurança da ONU não aprovou a intenção de intervenção dos EUA.
E) John Kennedy foi deposto da presidência dos EUA e todos

 
33 
A operação conhecida como Brother Sam
A) acordo entre o governo norte-americano e o governo militar para manutenção da Ditadura.
B) assassinato de João Goulart, que deixou a presidência do Brasil nas mãos do aliado Jânio Quadros.
C) apoio dos EUA com envio de uma frota de navios para dar suporte, se necessário, ao golpe militar. 
D) envio de tropas militares ao Brasil que treinaram e preparam o exército brasilei
E) projeto diplomático-financeiro que transformou os Estados Unidos no maior parceiro comercial do Brasil na América.

 
34 
Um seminário islâmico para mulheres em 
Osama Bin Laden, considerado “mártir” na escola 
a Mesquita Vermelha –, conhecida por sua suposta ligação com movimentos islâmicos radicais. Sobre a personalidade 
citada, analise. 
I. Ex-líder da Al-Qaeda, organização responsável pelos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos.
II. Foi morto por um comando especial dos Estados U
III. Paquitanês, foi presidente do país até ser deposto na guerra com os EUA
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.  B) I, apenas.  

 
35 
“A Organização das Nações Unidas (ONU) exigiu que 
todos os ________________ que tenham abusado sexualmente de menores ou que sejam suspeitos deste ato, 
orientando para que os entregassem às autoridades judiciais.
cialmente a afirmativa anterior. 
A) Tibete / monges    
B) Vaticano / clérigos    
C) Maçonaria / maçons 
 
Leia a charge para responder às questões de 

(Disponível em: http://
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americana nunca saiu das projeções, já que 

) João Goulart morreu de infarto e seu sucessor Jânio Quadros se aliou aos EUA. 

) em plebiscito popular, o povo brasileiro optou pela instauração do regime militar. 

) no ano seguinte, forças militares nacionais depuseram o governo de João Goulart. 

D) o conselho de segurança da ONU não aprovou a intenção de intervenção dos EUA. 

foi deposto da presidência dos EUA e todos os seus planos foram engavetados.

Sam, desencadeada pelos Estados Unidos, em 1964, consistiu no
americano e o governo militar para manutenção da Ditadura.

, que deixou a presidência do Brasil nas mãos do aliado Jânio Quadros.
C) apoio dos EUA com envio de uma frota de navios para dar suporte, se necessário, ao golpe militar. 
D) envio de tropas militares ao Brasil que treinaram e preparam o exército brasileiro para assumir o poder político.

financeiro que transformou os Estados Unidos no maior parceiro comercial do Brasil na América.

Um seminário islâmico para mulheres em Islamabad, capital do Paquistão, rebatizou sua biblioteca com o nome de 
na escola – a madrassa Jamia Hafsa – que é ligada a uma famosa mesquita 

conhecida por sua suposta ligação com movimentos islâmicos radicais. Sobre a personalidade 

, organização responsável pelos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos.
Foi morto por um comando especial dos Estados Unidos em 2011, segundo divulgou o governo norte
Paquitanês, foi presidente do país até ser deposto na guerra com os EUA, que resultou em grande destruição do país.

 C) II, apenas.  D) III, apenas.  

A Organização das Nações Unidas (ONU) exigiu que o(a) ______________________ 
que tenham abusado sexualmente de menores ou que sejam suspeitos deste ato, 

s autoridades judiciais.” Assinale a alternativa que completa correta e sequen

   D) União Europeia / políticos
   E) Comitê Olímpico Internacion

s questões de 36 a 38. 

 

Clayton para o 
 

Disponível em: http://www.chargeonline.com.br/doano.htm.) 

engavetados. 

em 1964, consistiu no 

americano e o governo militar para manutenção da Ditadura. 

, que deixou a presidência do Brasil nas mãos do aliado Jânio Quadros. 

C) apoio dos EUA com envio de uma frota de navios para dar suporte, se necessário, ao golpe militar.  

ro para assumir o poder político. 

financeiro que transformou os Estados Unidos no maior parceiro comercial do Brasil na América. 

, capital do Paquistão, rebatizou sua biblioteca com o nome de 
que é ligada a uma famosa mesquita – 

conhecida por sua suposta ligação com movimentos islâmicos radicais. Sobre a personalidade 

, organização responsável pelos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

nidos em 2011, segundo divulgou o governo norte-americano. 

que resultou em grande destruição do país. 

 E) I e II, apenas. 

______________________ removesse de seus quadros 
que tenham abusado sexualmente de menores ou que sejam suspeitos deste ato, 

” Assinale a alternativa que completa correta e sequen-

D) União Europeia / políticos 
E) Comitê Olímpico Internacional (COI) / atletas 
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36 
A personalidade representada na charge é 
A) Dilma Rousseff, presidente do Brasil. 
B) Gleisi Hoffmann, ministra da Casa Civil. 
C) Graça Foster, presidente da Petrobras. 
D) Vanessa Grazziotin, senadora de oposição pelo PCdoB-AM. 
E) Miriam Belchior, ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 
37 
A charge retrata um momento crítico vivido pela maior empresa do Brasil, a Petrobras. Diante do exposto, analise. 
I. Abertura de uma CPI no Congresso Nacional para apurar as denúncias de irregularidades da Petrobras na venda de 

suas refinarias para o governo boliviano.  
II. A situação está relacionada a um fato que envolve a presidente Dilma quando presidia o Conselho de Administração 

da Petrobras. 
III. Envolve a compra, em 2006, de 50% de uma refinaria de Pasadena (EUA), agora sob suspeita de superfaturamento.  
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.  B) I, apenas.  C) II, apenas.  D) III, apenas.  E) II e III, apenas. 

 
38 
A charge apresenta a personalidade numa pose idêntica a realizada pela jornalista Nana Queiroz, em fotografia, que 
se propagou nas redes sociais e gerou a adesão de várias personalidades na luta contra os 
A) abusos sexuais contra mulheres.    D) manifestos de apoio à liberação do aborto no Brasil. 
B) crimes de violência física contra mulheres.   E) excessos de exploração do nu feminino em revistas. 
C) descasos da Justiça em crimes contra mulheres. 

 
39 
Contrariando o compromisso que assumiram os países do G-20, em reunião realizada em Los Cabos, no México, no 
dia 19 junho de 2012, algumas nações do bloco continuaram a implementar medidas protecionistas entre setembro 
de 2012 a maio de 2013. Um grande exemplo é o próprio líder destas medidas, que é o mesmo país de origem do 
presidente da Organização Mundial do Comércio (OMC). O exemplo citado refere-se a 
A) Brasil.  B) China.  C) Rússia.  D) África do Sul.  E) Estados Unidos. 

 
40 
Analise as afirmativas correlatas. 
I. “A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) já aprovou o regulamento que permite o funcionamento no país do 

sistema de contas de luz pré-pagas.” 
PORQUE 

 

II. “A medida representa o cumprimento de uma promessa de campanha da presidente Dilma Rousseff e estará 
disponível aos consumidores antes do processo eleitoral de 2014.” 

Assinale a alternativa correta. 
A) As duas afirmativas são completamente falsas. 
B) A primeira afirmativa é falsa e a segunda, verdadeira. 
C) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda, falsa. 
D) As duas afirmativas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si. 
E) As duas afirmativas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em 

local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 

anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo. 

Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 

respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 

palmtop, ipad, ipod, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera 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 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. 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 Processo Seletivo Simplificado 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 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, nos sites www.idecan.org.br e 

www.duquedecaxias.rj.gov.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 02 
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 

Processo Seletivo Simplificado no site 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 site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo Simplificado. 


