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CCAARRGGOO::  TTÉÉCCNNIICCOO  DDEE  SSEEGGUURRAANNÇÇAA  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  
 
Texto 

A mídia perde o bonde 
 

À margem dos comentários provocados pelos últimos acontecimentos em todo o país, que, apesar de redundantes, 
atingiram a mídia internacional, pode-se chegar a uma constatação periférica. As manifestações e reivindicações que o 
povo, principalmente os jovens, levou para as ruas e praças foram criadas e operadas pelas redes sociais, que podem ser 
comparadas aos icebergs: a parte maior fica submersa, o que se torna visível é a pequena porção de um obstáculo que 
pode destruir não apenas um titânico navio, mas todo um sistema político. 

Até então, era a mídia impressa que criava e orientava os grandes movimentos populares. Bastaria lembrar os mais 
recentes: o impedimento de um Presidente da República, a luta pelas Diretas-Já e até mesmo a morte de Vargas e o 
golpe de 1964 foram produzidos pela indignação da imprensa prontamente transmitida para o povo. 

Com a crescente propagação de sites e blogs, o poder de mobilizar a informação foi transferido para a internet, 
onde cada cidadão, sem necessidade de qualquer habilitação ou representação, pode expressar sua cólera contra toda 
instituição, grupo ou indivíduo. 

Não há manuais de redação ou leis específicas que possam patrulhar o descontentamento que, quando é geral, 
transforma-se em manifestações que paralisam o país, confundem o governo e podem até provocar o vandalismo de 
alguns. 

O universo virtual criado e gradativamente aumentado pela internet (que ainda está atravessando sua idade da 
pedra) faz a mídia autorizada (jornal, rádio e TV) perder o bonde da história. 

Não há mais a oportunidade para um só título (“J’accuse!”1) mudar o rumo de uma infâmia nacional. Temos agora 
milhares de Zolas2 capazes de acusar os abusos e os crimes contra o povo. 

  

1 “J’accuse” em português significa “eu acuso”. 
2 Emilé Zola (1840-1902) foi um escritor francês considerado o principal fundador do movimento literário naturalista. 
 

(Carlos Heitor Cony. Folha de São Paulo. Julho de 2013. 
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/carlosheitorcony/2013/07/1304542-a-midia-perde-o-bonde.shtml.) 

 

01 
No primeiro parágrafo do texto, as expressões “últimos acontecimentos” e “em todo o país” expressam do ponto de 
vista semântico, respectivamente, as noções de   
A) causa e lugar.      D) lugar e tempo.   
B) modo e lugar.      E) tempo e modo.  
C) tempo e lugar. 

 
02 
No trecho “[...] pode-se chegar a uma constatação periférica.” (1º§), a expressão destacada pode ser substituída, sem 
prejuízo semântico, por 
A) conclusão geral.      D) verdade categórica.  
B) proposição falsa.      E) suposição imparcial. 
C) conjectura inexata.  

 
03 
Observe o emprego dos dois pontos nos seguintes trechos do texto. 
I. “As manifestações e reivindicações [...] podem ser comparadas aos icebergs: a parte maior fica submersa, o que se 

torna visível é a pequena porção de um obstáculo que pode destruir não apenas um titânico navio, mas todo um 
sistema político.” (1º§) 

II. “Bastaria lembrar os mais recentes: o impedimento de um presidente da República, a luta pelas Diretas-Já e até 
mesmo a morte de Vargas e o golpe de 1964 [...].” (2º§) 

Neles, os dois pontos foram usados, respectivamente, para 
A) concluir algo que já foi explicitado. 
B) anteceder a fala de um personagem e iniciar uma enumeração. 
C) iniciar uma enumeração e esclarecer algo que já foi explicitado. 
D) esclarecer algo que já foi explicitado e iniciar uma enumeração. 
E) esclarecer algo que já foi explicitado e anteceder o início da fala de um personagem.  
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04 
Releia os seguintes trechos do texto. 
I. “À margem dos comentários provocados pelos últimos acontecimentos em todo o país, que [...] atingiram a mídia 

internacional, [...].” (1º§) 
II. “As manifestações e reivindicações que o povo [...] levou para as ruas e praças foram criadas e operadas pelas redes 

sociais, [...].” (1º§) 
Quanto ao emprego da palavra “que”, destacada nos dois trechos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 
as falsas. 
(     ) Em I, o antecedente de “que” é “comentários” e a palavra “que” representa o sujeito do verbo “atingir”. 
(     ) Em II, a palavra “que” funciona sintaticamente como complemento do verbo “levar”. 
(     ) Em I, a palavra “que” inicia uma oração que tem como função restringir o significado da expressão “últimos 

acontecimentos”. 
(     ) Em II, a palavra “que” é um pronome relativo e pode ser substituído, sem alteração de sentido, por “as quais”. 
A sequência está correta em 
A) F, V, F, V.  B) V, V, F, V.  C) V, F, V, F.  D) F, F, V, V.  E) V, F, F, V. 
 

05 
Assinale a alternativa em que as quatro palavras são acentuadas graficamente pela mesma razão. 
A) só / até / é / já      D) título / obstáculo / titânico / república 
B) mídia / visível / político / rádio    E) comentários / últimos / infâmia / história  
C) país / visível / político / indivíduo 
 

06 
No trecho “Até então, era a mídia impressa que criava e orientava os grandes movimentos populares.” (2º§), os 
verbos destacados exprimem fatos  
A)  atemporais, isto é, sem começo nem fim.  
B) passados de ocorrência continuada ou habitual. 
C) totalmente concluídos antes do momento da fala. 
D) que ocorrem no mesmo momento em que o articulista os observa.                                                                                                
E) passados como se estivessem acontecendo no momento da produção do texto.  
 

07 
Com base no trecho “Com a crescente propagação de sites e blogs, o poder de mobilizar a informação foi transferido 
para a internet, [...].” (3º§), analise as afirmativas. 
I. Os termos foram ordenados na ordem indireta. Se estivessem na ordem direta, o trecho deveria ser grafado assim: o 

poder de mobilizar a população foi transferido para internet com a crescente propagação dos sites e blogs. 
II. Esse trecho foi escrito na voz passiva analítica, a fim de realçar o sujeito que, no caso, é paciente. 
III. Não é possível transpor esse trecho para voz passiva sintética, já que o agente da ação verbal não foi especificado no 

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

08 
Assinale a alternativa em que a análise sintática dos termos destacados está INCORRETA. 
A) “Não há manuais de redação ou leis específicas que possam patrulhar o descontentamento […]” (4º§) – sujeito da 

locução “possam patrulhar”                                                                                               
B) “Não há manuais de redação ou leis específicas que possam patrulhar o descontentamento […]” (4º§) – complemento 

da locução “possam patrulhar”  
C) “Não há manuais de redação ou leis específicas que possam patrulhar o descontentamento que, quando é geral, 

transforma-se em manifestações […]” (4º§) – sujeito do verbo “transforma-se” 
D) “Não há manuais de redação ou leis específicas que possam patrulhar o descontentamento que, quando é geral, 

transforma-se em manifestações que paralisam o país, […]” (4º§) – sujeito do verbo “paralisam” 
E) “Não há manuais de redação ou leis específicas que possam patrulhar o descontentamento que, quando é geral, 

transforma-se em manifestações que paralisam o país, confundem o governo e podem até provocar o vandalismo de 
alguns.” (4º§) – sujeito do verbo “confundem” 
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09 
No trecho “O universo virtual criado e gradativamente aumentado pela internet [...]” (5º§), a palavra destacada serve 
para indicar 
A) adição.  B) oposição.  C) conclusão.  D) explicação.  E) alternância. 
 

10 
O texto apresentado serve para 
A) relatar fatos.       D) defender uma opinião. 
B) instruir a mídia.      E) narrar acontecimentos.                                                                         
C) fazer um convite.   
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
11 
A unidade de sistema é o núcleo de um sistema de computador. Normalmente, é uma caixa metálica retangular 
colocada sobre a mesa que contém diversos componentes eletrônicos que processam as informações. O componente 
mais importante desse sistema é a CPU (Unidade Central de Processamento), que também é conhecida como  
A) chipset.       D) memória RAM. 
B) placa-mãe.       E) microprocessador. 
C) disco Rígido.  
 

12 
Analise as afirmativas correlatas. 
I. “O disco rígido é um componente de hardware do computador que tem a função de armazenar dados de forma 

permanente.” 
PORTANTO 

 

II. “Se ocorrer interrupção de energia elétrica ou desligamento do computador, os dados armazenados no disco rígido 
serão perdidos.” 

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

13 
“O ____________________ é um software ou um hardware que verifica as informações provenientes da internet ou 
de uma rede realizando o bloqueio ou a liberação para que o conteúdo chegue até o computador, dependendo das 
configurações.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) firewall       D) antimalware      
B) antivírus       E) servidor de aplicação 
C) roteador 
 

14 
No Sistema Operacional Microsoft Windows 7 (configuração padrão – idioma português Brasil), o procedimento para 
alterar a senha de um usuário, a qual foi utilizada para fazer logon no computador, é pressionar 
 A) Alt + Tab e clicar na opção Definir senha. Na tela aberta, deve-se informar a senha antiga e depois a nova, seguida de 

confirmação. Para finalizar o procedimento, deve-se pressionar a tecla Enter. 
B) Ctrl + L e clicar na opção Modificar senha. Na tela aberta, deve-se informar a senha antiga e depois a nova, seguida de 

confirmação. Para finalizar o procedimento, deve-se pressionar a tecla Enter. 
C) Ctrl + S e clicar na opção Alterar uma senha. Na tela aberta, deve-se informar a senha antiga e depois a nova, seguida 

de confirmação. Para finalizar o procedimento, deve-se pressionar a tecla Enter. 
D) Ctrl + Alt + Delete e clicar na opção Modificar senha. Na tela aberta, deve-se informar a senha antiga e depois a nova, 

seguida de confirmação. Para finalizar o procedimento, deve-se pressionar a tecla Enter. 
E) Ctrl + Alt + Delete e clicar na opção Alterar uma senha. Na tela aberta, deve-se informar a senha antiga e depois a 

nova, seguida de confirmação. Para finalizar o procedimento, deve-se pressionar a tecla Enter. 
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15 
Um usuário que utiliza o Sistema Operacional Microsoft Windows 7 (configuração padrão) ocultou, acidentalmente, 
todos os ícones da sua área de trabalho. O procedimento para exibir os ícones novamente é: clicar com o botão 
A) direito do mouse na área de trabalho, apontar para exibir e clicar em Exibir ícones. 
B) direito do mouse na área de trabalho, apontar para opções gráficas e clicar em Exibir ícones. 
C) iniciar, apontar para configurações de ambiente e clicar em Mostrar ícones da área de trabalho. 
D) direito do mouse na área de trabalho, apontar para exibir e clicar em Mostrar ícones da área de trabalho. 
E) direito do mouse na área de trabalho, apontar para computador, clicar em área de trabalho e selecionar Exibir ícones. 

 
16 
Considere o texto digitado com a ferramenta Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão). 
 

O número de casos por dengue teve queda de 80% na comparação do primeiro bimestre deste ano com 
o mesmo período do ano passado. 

 

Para destacar a palavra “dengue” com o recurso de sombreamento na cor amarelo, o usuário deve selecionar a 
palavra e na guia 
A) Página Inicial, no grupo Estilo, deve-se clicar na seta ao lado de sombreamento e, em Cores do Tema, selecionar a cor 

amarelo. 
B) Página Inicial, no grupo Parágrafo, deve-se clicar na seta ao lado de sombreamento e, em Cores do Tema, selecionar a 

cor amarelo. 
C) Layout da Página, no grupo Temas, deve-se clicar na seta ao lado de sombreamento e, em Cores do Tema, selecionar a 

cor amarelo. 
D) Ferramentas, no grupo Fonte, deve-se clicar na seta ao lado de Cor de sombreamento e, em Cores do Tema, selecionar 

a cor amarelo. 
E) Layout da Página, no grupo Estilo, deve-se clicar na seta ao lado de Cor de sombreamento e, em Cores do Tema, 

selecionar a cor amarelo. 

 
17 
Sobre as teclas de atalho no Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão – idioma português Brasil), marque V 
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Ao pressionar as teclas Ctrl + F12, a caixa de diálogo Abrir é exibida. 
(     ) Ao pressionar as teclas Ctrl + W, o documento é fechado. 
(     ) Ao pressionar as teclas Ctrl + L, um novo documento é criado. 
(     ) Ao pressionar as teclas Ctrl + U, a tela localizar e substituir é acionada. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F, F.  B) V, V, V, V.  C) V, V, F, F.  D) F, V, V, F.  E) V, V, F, V.  

 
18 
Em uma planilha produzida com a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), o procedimento 
para imprimir apenas determinada área da planilha é: selecionar as células a serem impressas e na guia 
A) Página Inicial, no grupo Edição, clicar em Definir Área de Impressão. 
B) Ferramentas, no grupo Configurar Página, clicar em Definir Área de Impressão. 
C) Inserir, no grupo Texto, clicar em Área de Impressão e, em seguida, clicar em Definir Área de Impressão. 
D) Dados, no grupo Ferramentas, clicar em Área de Impressão e, em seguida, clicar em Definir Área de Impressão. 
E) Layout da Página, no grupo Configurar Página, clicar em Área de Impressão e, em seguida, clicar em Definir Área de 

Impressão. 

 
19 
Analise as afirmativas sobre o navegador Internet Explorer 8 (configuração padrão – idioma português Brasil). 
I. A tecla F1 exibe a ajuda do navegador. 
II. A tecla F7 alterna entre os modos de exibição tela inteira e normal da janela do navegador. 
III. A tecla F5 atualiza a página atual do navegador. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.   B) II.   C) III.   D) I e II.   E) I e III. 
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20 
Considere a planilha produzida com a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão). 
 

 
 

Ao ser aplicada na célula A6 a função , o resultado será 
 

A) 30.   B) 50.   C) 100.   D) 700.   E) 900. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21 
Em relação à Legislação Previdenciária e seus conceitos, analise. 
I. Acidentes de trabalho: são os que ocorrem pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal 

ou perturbação funcional que cause a morte, ou perda, ou redução permanente ou temporária da capacidade para o 
trabalho. 

II. Perturbação funcional: consiste no prejuízo causado ao funcionamento de algum órgão ou sentido, tal como uma 
perturbação mental causada por uma pancada, prejuízo ao funcionamento de algum órgão e pela aspiração ou 
ingestão de elementos nocivos usados no exercício do trabalho. 

III. Doenças do trabalho típicas: são as causadas por agentes físicos, químicos e biológicos próprios de determinadas 
funções, desde que constem da relação elaborada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. 

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

22 
Por quantos anos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e a comprovação de entrega ao trabalhador, na rescisão de 
contrato ou da desfiliação da cooperativa, sindicato ou órgão gestor de mão de obra, deverão ser mantidos na empresa? 
A) 5.   B) 7.   C) 10.   D) 14.   E) 20. 
 

23 
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças 
decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível, permanentemente, o trabalho com a preservação da vida e a 
promoção da saúde do trabalhador. De acordo com a CIPA, são obrigações do empregador, EXCETO: 
A) Indicar à CIPA e ao SESMT as situações de risco e apresentar sugestões para melhorar as condições de trabalho. 
B) Cuidar para que todos os titulares de representantes na CIPA compareçam às reuniões ordinárias e extraordinárias. 
C) Convocar eleições para a escolha dos representantes dos empregados na CIPA até 45 dias antes do término do mandato. 
D) Prestigiar integralmente a CIPA, proporcionando a seus componentes os meios necessários para o desenvolvimento de 

suas atribuições. 
E) Encaminhar ao órgão regional do MTE, trimestralmente, até o dia 30 dos meses de janeiro, abril, julho e outubro, o 

anexo 1 devidamente preenchido. 
 

24 
O Código de Ética Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho tem por objetivo fixar a forma pela qual se deve 
conduzir no exercício da profissão. São deveres do técnico de segurança do trabalho, EXCETO: 
A) Inspecionar e analisar, cuidadosamente, antes de emitir opinião sobre qualquer caso. 
B) Exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, e evitar cometer injustiça com qualquer que seja. 
C) Não se expressar publicamente sobre assuntos de natureza técnica, sem estar devidamente capacitado. 
D) Assinar documentos ou abonar declarações elaboradas por outrem, alheios à sua orientação, supervisão ou fiscalização. 
E) Interessar-se pelo bem público e com tal finalidade contribuir com seus conhecimentos, capacidade e experiência para 

melhor servir a comunidade. 

=SE(C2>MÁXIMO(B2:D2);C5;D2) 
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25 
Sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), disposto na NR-9, analise. 
I. Visa à preservação da saúde e da integridade dos empregados, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e 

consequente controle da ocorrência de riscos ambientais. 
II. Se os riscos ambientais não forem identificados, o PPRA se resumirá à antecipação e ao reconhecimento dos riscos, 

além de registro e divulgação dos dados. 
III. Para efeito do PPRA, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente 

de trabalho que possam, de acordo com a intensidade e natureza, causar danos à saúde do trabalhador. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.  B) I, apenas.  C) I e II, apenas.  D) I e III, apenas. E) II e III, apenas. 

 
26 
De acordo com a Legislação Previdenciária, as condições de trabalho que dão ou não direito à aposentadoria especial, 
deverão ser comprovadas pelas demonstrações ambientais, que fazem parte das obrigações acessórias dispostas na 
legislação previdenciária e trabalhista. As demonstrações ambientais constituem-se nos seguintes documentos: 
A) Programa de Conservação Auditiva (PCA); Plano de Controle de Emergências (PCE); Programa de Saúde e Segurança 

(PSS); Laudo de Exame Médico (LEM); Relatório Ambiental Preliminar (RAP); Índice Relativo de Acidente (IRA); e, 
Diálogo Diário de Segurança (DDS). 

B) Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT); Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP); Comunicação 
de Acidente de Trabalho (CAT); Programa de Conservação Auditiva (PCA); Plano de Controle de Emergências (PCE); 
Programa de Saúde e Segurança (PSS); e, Laudo de Exame Médico (LEM). 

C) Programa de Conservação Auditiva (PCA); Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); Plano de Controle de 
Emergências (PCE); Programa de Saúde e Segurança (PSS); Laudo de Exame Médico (LEM); Relatório Ambiental 
Preliminar (RAP); Índice Relativo de Acidente (IRA); e, Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). 

D) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria e Construção Civil (PCMAT); Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO); Relatório Ambiental Preliminar (RAP); Índice Relativo de Acidente (IRA); e, Diálogo 
Diário de Segurança (DDS). 

E) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria e Construção Civil (PCMAT); Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO); Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT); Perfil Profissiográfico 
Previdenciário (PPP); e, Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). 

 
27 

Acerca da ergonomia, de acordo com a NR-17, que dispõe sobre os assentos utilizados nos postos de trabalho, os 
quais deverão atender a requisitos mínimos de conforto, analise.  
I. Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função. 
II. Característica de máxima conformação na base do assento. 
III. Borda frontal arredondada. 
IV. Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar. 
Estão corretas apenas as alternativas 
A) I e II.   B) I e III.  C) II e III.  D) I, III e IV.  E) II, III e IV. 

 
28 

A NR-4 refere-se aos Serviços Especializados em Engenharia e Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT). Diante 
do exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O dimensionamento do SESMT vincula-se à gradação do risco da atividade principal da empresa e ao número total 

de empregados do estabelecimento. 
(     ) O SESMT é composto por representantes do empregado e do empregador. 
(     ) Os membros do SESMT serão os mais votados. 
(     ) O SESMT deverá elaborar o mapa de riscos. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F, V.  B) V, F, F, F.  C) F, F, V, F.  D) F, V, V, V.  E) F, F, F, F. 
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29 
De acordo com a NR-1, analise os requisitos que caracterizam o empregado, 

I. Salário.    

II. Continuidade.   

III. Pessoalidade.   

IV. Pessoa jurídica. 

Estão corretas apenas as alternativas 

A) I e II.   B) I e IV.  C) II e III.  D) III e IV.  E) I, II e III.  

 

30 

Devido à possibilidade de incêndio, toda empresa deve possuir: 

I. Proteção contra incêndio. 

II. Pessoas treinadas para usar corretamente todo o equipamento. 

III. Equipamento suficiente para combater o fogo até a sua extinção. 

IV. Saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em serviço, em caso de incêndio. 

Estão corretas apenas as alternativas 

A) I e IV.  B) II e III.  C) I, II e III.  D) I, II e IV.  E) I, III e IV. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

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

 

Nascida há 26 anos, a internet encurtou distâncias e facilitou globalmente o acesso à informação. Isso vem provocando 

grandes mudanças. Mas, não por acaso, sua estrutura expressa uma das características do mundo contemporâneo: o 

domínio dos Estados Unidos no cenário internacional como uma potência hegemônica. As denúncias de espionagem 

mostraram o enorme poder que o Estado norte-americano possui na rede mundial de computadores, e isso é uma 

marca sua desde o berço. O surgimento da internet, nos anos 1960, está relacionada ao contexto da Guerra Fria, período 

do pós-guerra, entre 1945 e 1991... 
 (Giovana M. Suzin. Dossiê Internet – O poder da web está nas mãos de poucos. Almanaque Abril. Disponível em:  https://almanaque.abril.com.br.) 

 

31 
Do que se trata o evento contextualizado no período de surgimento da internet? 

A) Da competição tecnológica envolvendo as principais potências econômicas do planeta, principalmente as asiáticas, 

envolvendo espionagem e roubo de informações.  

B) Do conflito diplomático protagonizado pelos Estados Unidos nas Américas, promovendo e apoiando ditaduras, isolando 

Cuba no mais severo bloqueio diplomático da história. 

C) Do período pós II Guerra Mundial, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada e as relações internacionais 

entre as nações europeias e americanas se reorganizaram. 

D) Da disputa pela hegemonia econômica e a influência política, militar, ideológica e até esportiva que os Estados Unidos 

(EUA) e a União Soviética (URSS) promoveram nos continentes. 

E) De um grande conflito bélico envolvendo nações europeias que ficaram divididas entre aliados e o eixo, numa disputa 

que reuniu ainda os Estados Unidos (EUA) e a União Soviética (URSS).  

 

32 
“A origem da internet está no sistema em rede denominado Arpanet que entrou em operação no final da década de 

1960, expandindo-se seu alcance no decorrer da década seguinte as ___________________, com uma capacidade de 

transmissão e troca de informações ainda pequena, baseada no uso de ____________________.” Assinale a alternativa 

que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 

A) unidades navais / telex     D) universidades / telefones analógicos 

B) escolas públicas / satélites     E) repartições públicas / telefones digitais 

C) bases militares / rede elétrica 
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33 
“A partir de meados da década de 2000, um novo tipo de 
MySpace (2003), do Orkut (2004), do Facebook 
A) espaços virtuais em 3D onde uma nova realidade é construíd
B) redes sociais, sites em que os internautas cadastram amigos e formam teias de relacionamento
C) páginas construídas para divulgação curricular de um profissional que deseja se 
D) blogs, espaços para discussão de ideais por meio de artigos e crônicas pessoais de caráter autoral.
E) diários digitais, páginas onde as pessoas relatam suas experiências diárias de maneira confidencial.

 
34 
A internet assumiu o papel de importante ferramenta de expressão e, até mesmo, de divulgação de informações 
estratégicas e secretas de grande importância e impacto político
ano Julian Assange, espaço online que se notabilizou por divulgar documentos sigilosos, geralmente relacionados à 
diplomacia internacional e recebeu a denominação de
A) Yahoo.  B) Google.  

 
35 
“Após dois anos de investigações, a Comissão Nacional
Regime Militar (1964-1985) não teve participação na morte do ex
ocorrida em 1976, já que havia suspeitas de que o ex
ditadura militar.” Assinale a alternativa que completa corretamente 
A) Jânio Quadros    
B) Getúlio Vargas    
C) Tancredo Neves  

 
36 
Nos primeiros meses deste ano, ocorreu uma reaproximação entre China e 
um rígido rompimento diplomático, através do encontro histórico entre representantes dos dois países em Nanquim, na 
China. A ruptura ocorreu em 1949, quando a China
A) anexou ao seu território a província de 
B) declarou apoio aos Estados Unidos contra a União Soviética na Guerra Fria.
C) passou a adotar o comunismo, tornando
D) rompeu com o Japão, após a II Guerra Mundial, maior parceiro comercial de 
E) tentou invadir sua capital Macau, não obtendo sucesso devido às pressões que sofreu dos EUA.
 
Leia a charge para responder às questões de 
 

(Adnael. Disponível em: 
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partir de meados da década de 2000, um novo tipo de site começa a conquistar espaço com o lançamento
Facebook (2004) e do Twitter (2007).” A afirmativa anterior

em 3D onde uma nova realidade é construída e vivenciada por meio de abadá
em que os internautas cadastram amigos e formam teias de relacionamento

páginas construídas para divulgação curricular de um profissional que deseja se divulgar na 
, espaços para discussão de ideais por meio de artigos e crônicas pessoais de caráter autoral.

diários digitais, páginas onde as pessoas relatam suas experiências diárias de maneira confidencial.

assumiu o papel de importante ferramenta de expressão e, até mesmo, de divulgação de informações 
estratégicas e secretas de grande importância e impacto político internacional. Um exemplo foi a

que se notabilizou por divulgar documentos sigilosos, geralmente relacionados à 
diplomacia internacional e recebeu a denominação de 

 C) linkedin.  D) wikiLeaks.  

Após dois anos de investigações, a Comissão Nacional da Verdade afirmou, em 2014, que, segundo sua apuração, o 
1985) não teve participação na morte do ex-presidente da República ______________________, 

ocorrida em 1976, já que havia suspeitas de que o ex-governante tivesse sido vítima de um atentado preparado pela 
ernativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

   D) Ulysses Guimarães 
   E) Juscelino Kubitschek 

Nos primeiros meses deste ano, ocorreu uma reaproximação entre China e Taiwan, que há mais de 60 anos mantinham 
um rígido rompimento diplomático, através do encontro histórico entre representantes dos dois países em Nanquim, na 

1949, quando a China 
anexou ao seu território a província de Taiwan, denominada Hong Kong. 
declarou apoio aos Estados Unidos contra a União Soviética na Guerra Fria. 

o, tornando-se aliada na época à União Soviética. 
rompeu com o Japão, após a II Guerra Mundial, maior parceiro comercial de Taiwan. 
tentou invadir sua capital Macau, não obtendo sucesso devido às pressões que sofreu dos EUA.

s questões de 37 a 39. 

. Disponível em: http://pedrocabralfilho.blog.uol.com.br.) 

começa a conquistar espaço com o lançamento do 
A afirmativa anterior refere-se a 

a e vivenciada por meio de abadás. 
em que os internautas cadastram amigos e formam teias de relacionamento. 

divulgar na web. 
, espaços para discussão de ideais por meio de artigos e crônicas pessoais de caráter autoral. 

diários digitais, páginas onde as pessoas relatam suas experiências diárias de maneira confidencial. 

assumiu o papel de importante ferramenta de expressão e, até mesmo, de divulgação de informações 
internacional. Um exemplo foi a criação do australi-

que se notabilizou por divulgar documentos sigilosos, geralmente relacionados à 

 E) Wikipédia. 

que, segundo sua apuração, o 
presidente da República ______________________, 

e um atentado preparado pela 
a afirmativa anterior. 

, que há mais de 60 anos mantinham 
um rígido rompimento diplomático, através do encontro histórico entre representantes dos dois países em Nanquim, na 

tentou invadir sua capital Macau, não obtendo sucesso devido às pressões que sofreu dos EUA. 
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37 
A charge trata de uma prática culturalmente usual nos organismos públicos brasileiros, mas que, atualmente, é 
condenável e recebe a denominação exata de  
A) ufanismo.  B) burocracia.  C) nepotismo.  D) meritocracia.  E) protecionismo. 

 
38 
Sobre o ato descrito na charge, analise. 
I. Através de decreto da Presidência da República, é vedada esta prática no âmbito dos órgãos e entidades da Administra-

ção Pública Federal direta e indireta. 
II. Pode ser descrita pela nomeação de parentes para cargos em comissão, ainda que nenhum deles possua vínculo 

efetivo com a Administração Pública, nem as funções apresentem similaridade ou impliquem subordinação hierárquica 
entre eles. 

III. É regulado por Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 7, que disciplina o exercício de cargos, empregos e fun-
ções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e de servidores em cargos de direção e assessoramento, 
no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário, entre outros provimentos. 

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. 

 
39 
O artigo que determina que “a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência...”, sendo considerado um dos passos iniciais de combate à prática expressa na charge, está inserido no(a) 
A) Constituição Federal de 1988.    D) Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
B) Decreto do Conselho Nacional de Justiça.   E) Código de Ética do Servidor Público do Brasil. 
C) Lei Normatizadora dos Concursos Públicos. 
 

40 
Leia o texto. 
 

“Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro... dentro de mais um minuto estaremos no Galeão”, disse a presidente (Dilma 
Rousseff), cantarolando o “Samba do avião” para acrescentar, em seguida, com voz embargada e olhos marejados: “É 
uma síntese perfeita do que é a saudade do Brasil, a lembrança do Brasil e, melhor de tudo, voltar ao Brasil chegando ao 
Galeão”.                   (Revista IstoÉ. Edição 2315, de 09/04/2014, p. 36.) 

 

Dilma quis dizer, em seu discurso emocionado, que a canção de Antônio Carlos Jobim transformou-se no hino para 
aqueles que estavam exilados do Brasil e puderam retornar, após 1979, quando o 
A) movimento Diretas Já teve início.    D) presidente Sarney assumiu o poder. 
B) Congresso aprovou a Lei de Anistia.    E) Fernando Collor foi eleito presidente. 
C) Regime Militar foi deposto no Brasil. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 




