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Conheça Aris, que se divide entre socorrer e fotografar náufragos
Profissional da AFP diz que a experiência de documentar o sofrimento
dos refugiados deixou-o mais rígido com as próprias filhas.
O grego Aris Messinis é fotógrafo da agência AFP em Atenas. Cobriu guerras e os protestos da Primavera Árabe.
Nos últimos meses, tem se dedicado a registrar a onda de refugiados na Europa. Ele conta em um blog da AFP, ilustrado
com muitas fotos, como tem sido o trabalho na ilha de Lesbos, na Grécia, onde milhares de refugiados pisam pela
primeira vez em território europeu. Mais de 700.000 refugiados e imigrantes clandestinos já desembarcaram no litoral
grego este ano. As autoridades locais estão sendo acusadas de não dar apoio suficiente aos que chegam pelo mar, e há
até a ameaça de suspender o país do Acordo Schengen, que permite a livre circulação de pessoas entre os
Estados-membros.
Messinis diz que o mais chocante do seu trabalho é retratar, em território pacífico, pessoas que trazem no rosto o
sofrimento da guerra. “Só de saber que você não está em uma zona de guerra torna isso ainda mais emocional. E muito
mais doloroso”, diz Messinis. Numa guerra, o fotógrafo também corre perigo, então, de certa forma, está em pé de
igualdade com as pessoas que protagonizam as cenas que ele documenta. Em Lesbos, não é assim. Ele está em absoluta
segurança. As pessoas que chegam estão lutando por suas vidas. Não são poucas as que morrem de hipotermia mesmo
depois de pisar em terra firme, por falta de atendimento médico.
Exatamente por causa dessa assimetria entre o fotojornalista e os protagonistas de suas fotos, muitas vezes
Messinis deixa a câmera de lado e põe-se a ajudá-los. Ele se impressiona e se preocupa muito com os bebês que chegam
nos botes. Obviamente, são os mais vulneráveis aos perigos da travessia. Messinis fotografou os cadáveres de alguns
deles nas pedras à beira-mar.
O fotógrafo grego diz que a experiência de ver o sofrimento das crianças refugiadas deixou-o mais rígido com as
próprias filhas. As maiores têm 9 e sete anos. A menor, 7 meses. Quando vê o que acontece com as crianças que
chegam nos botes, Messinis pensa em como suas filhas têm sorte de estarem vivas, de terem onde morar e de viverem
num país em paz. Elas não têm do que reclamar.
(Por: Diogo Schelp 04/12/2015. Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/a-boa-e-velha-reportagem/conheca-aris-que-se-divide-entresocorrer-e-fotografar-naufragos/.)

01
O título do texto enumera duas ações entre as quais Aris – fotógrafo apresentado no texto – se divide. A partir da
estrutura escolhida para transmitir tal informação, é correto afirmar que tais ações
A) são complementares tendo em vista seus objetivos.
B) possuem aspectos diferentes, mas ocorrem no mesmo contexto.
C) são dependentes entre si, independente do contexto apresentado.
D) contrastam-se considerando as características próprias de cada uma.

02
O texto apresenta-se em uma linguagem predominantemente informativa. Contudo, além de apresentar os fatos, há
demonstração de análise subjetiva do autor no seguinte trecho em destaque:
A) “Obviamente, são os mais vulneráveis aos perigos da travessia.” (3º§)
B) “Nos últimos meses, tem se dedicado a registrar a onda de refugiados na Europa.” (1º§)
C) “Não são poucas as que morrem de hipotermia mesmo depois de pisar em terra firme, por falta de atendimento
médico.” (2º§)
D) “Messinis diz que o mais chocante do seu trabalho é retratar, em território pacífico, pessoas que trazem no rosto o
sofrimento da guerra.” (2º§)

03
Dentre os recursos utilizados pelo autor, é correto afirmar acerca do trecho “Só de saber que você não está em uma
zona de guerra torna isso ainda mais emocional. E muito mais doloroso” [...] (2º§), em discurso direto, que sua
principal função é
A) conferir credibilidade ao texto e ampliar a informação apresentada.
B) apresentar diferentes pontos de vista, além de um conhecimento maior do assunto.
C) destacar uma informação e caracterizá-la com um alto nível de relevância para o leitor.
D) despertar o interesse do leitor pelo assunto tratado, apresentando o fato objetivamente.
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O uso do imperativo no título do texto orienta o leitor a determinada ação. Sobre o emprego descrito anteriormente,
considerando-se a situação de produção do enunciado, é correto afirmar que
A) ocorre a conjugação do imperativo na segunda pessoa verbal, caracterizando a norma-padrão da língua.
B) em situações formais, conforme apresentado, utiliza-se o verbo na segunda ou terceira pessoa do imperativo.
C) a utilização do verbo na terceira pessoa do imperativo está de acordo com a norma-padrão, caracterizando uma
situação formal.
D) em situações informais, conforme apresentado, ocorre uma mistura entre as pessoas do discurso, sendo o
imperativo conjugado na segunda pessoa verbal.

05
Considerando-se o significado das palavras no contexto apresentado, é correto afirmar que os vocábulos destacados
poderiam ser substituídos pelos termos sugeridos, com EXCEÇÃO de:
A) Absoluta (2º§) – plena.
C) Assimetria (3º§) – integração.
B) Chocante (2º§) – impactante.
D) Vulneráveis (3º§) – suscetíveis.

06
No segundo parágrafo é apresentada a atual situação do grego Aris Messinis no trecho “Em Lesbos, não é assim. Ele
está em absoluta segurança. As pessoas que chegam estão lutando por suas vidas. Não são poucas as que morrem de
hipotermia mesmo depois de pisar em terra firme, por falta de atendimento médico”. Acerca das informações
apresentadas no trecho destacado, pode-se afirmar que:
A) Ao estabelecer um paralelo entre a situação de Aris Messinis e das pessoas por ele retratadas, pode-se afirmar que
há uma oposição.
B) Há uma comparação apontando aspectos semelhantes entre a segurança de Aris Messinis e a luta pela vida das
pessoas por ele retratadas.
C) A expressão “absoluta segurança” é uma expressão que recorre a um exagero para produzir um efeito expressivo em
relação à situação de Aris Messinis.
D) O termo “lutando” é empregado com o objetivo de demonstrar um eufemismo na caracterização da ação das
pessoas retratadas por Aris Messinis.

07
A palavra “se” possui inúmeras classificações e funções. Acerca das ocorrências do termo “se” em “Exatamente por
causa dessa assimetria entre o fotojornalista e os protagonistas de suas fotos, muitas vezes Messinis deixa a câmera
de lado e põe-se a ajudá-los. Ele se impressiona e se preocupa muito com os bebês que chegam nos botes.” (3º§)
pode-se afirmar que
A) possuem o mesmo referente.
C) apenas o primeiro “se” é pronome apassivador.
B) ligam orações sintaticamente dependentes.
D) apenas o último “se” é uma conjunção integrante.

08
O tempo verbal utilizado na seguinte oração do texto: “O grego Aris Messinis é fotógrafo da agência AFP em Atenas.”
indica
A) concomitância entre os fatos apresentados.
B) que o fato apresentado possui características de ser provável.
C) a intenção do enunciador de demonstrar polidez em um texto formal.
D) a atualidade do fato apresentado considerando-se o texto apresentado.

09
Na construção do texto, a coerência e a coesão são de fundamental importância para que sua compreensão não seja
comprometida. Alguns elementos são empregados de forma efetiva e explícita com tal propósito. Nos trechos a
seguir foram destacados alguns elementos cuja função anafórica contribui para a coesão textual, com EXCEÇÃO de:
A) “[...] pessoas que trazem no rosto o sofrimento da guerra.” (2º§)
B) “Ele conta em um blog da AFP, ilustrado com muitas fotos [...]” (1º§)
C) “O fotógrafo grego diz que a experiência de ver o sofrimento [...]” (4º§)
D) “[...] onde milhares de refugiados pisam pela primeira vez em território europeu.” (1º§)
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Ao substituir “perigos da travessia” por “travessia”, mantendo-se a norma padrão da língua, em “Obviamente, são os
mais vulneráveis aos perigos da travessia.” (3º§) ocorreria:
A) Facultativamente, o emprego do acento grave, indicador de crase.
B) A substituição de “aos” por “a”, pois o termo regido teria sido modificado.
C) Obrigatoriamente, o emprego do acento grave, indicador de crase, substituindo-se “aos” por “à”.
D) A substituição de “aos” por “a”, já que o termo regente passaria a não exigir o emprego da preposição.

LEGISLAÇÃO
11
Sobre o financiamento da seguridade social, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei.
B) São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às
exigências estabelecidas em lei.
C) Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente
fonte de custeio total ou parcial.
D) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos
respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.

12
Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.
B) Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de
contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua
dissolução.
C) Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e
fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem
como a instrução superior, ambas baseadas no mérito.
D) Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional,
pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos,
sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade.

13
Sobre o tratamento que o Estatuto da Criança e do Adolescente dá ao Direito à Convivência Familiar e Comunitária,
assinale a alternativa INCORRETA.
A) A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder
familiar.
B) Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua
situação reavaliada, no máximo, a cada três meses.
C) A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de
dois anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela
autoridade judiciária.
D) Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de
visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade
responsável, independentemente de autorização judicial.

14
“De acordo com a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá
outras providências, o Benefício de Prestação Continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com
deficiência e ao idoso com ____ anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família. Estatui ainda que considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ____ do salário-mínimo.” Assinale a
alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.
A) 60 / 1/3
B) 65 / 1/4
C) 70 / 1/2
D) 75 / 1/4
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De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde
de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a:
A) Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe, ao pai, tios e avós.
B) Manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos.
C) Fornecer declaração de nascimento onde constem, mas, não necessariamente, as intercorrências do parto e do
desenvolvimento do neonato.
D) Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, sem a
obrigação de prestar orientação aos pais.

16
“De acordo com o Estatuto do Idoso, aos maiores de _____ anos fica assegurada a gratuidade dos transportes
coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente
aos serviços regulares.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
A) 55
B) 60
C) 63
D) 65

17
A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de:
I. Atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público.
II. Tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, exclusivamente
nos atos e diligências urgentes.
III. Acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis.
IV. Recebimento de restituição de imposto de renda.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) II e IV.
B) I, II e III.
C) I, III e IV.
D) II, III e IV.

18
Sobre a Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
(Sinase) e trata da execução das medidas socioeducativas, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) O Plano Individual de Atendimento – PIA será elaborado sob a responsabilidade e exclusiva participação da equipe
técnica do respectivo programa de atendimento.
B) Os Municípios inscreverão seus programas e alterações, bem como as entidades de atendimento executoras, no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
C) No caso de o maior de dezoito anos, em cumprimento de medida socioeducativa, responder a processo-crime,
caberá à autoridade judiciária decidir sobre eventual extinção da execução, cientificando da decisão o juízo criminal
competente.
D) A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si,
justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave. Considera-se mais grave a internação, em relação a
todas as demais medidas, e mais grave a semiliberdade, em relação às medidas de meio aberto.

CONHECIMENTOS GERAIS
19
No Rio Grande do Norte, o projeto Economia Solidária tem como finalidade promover ações integradas e articuladas
que possibilitem a construção de alternativas de geração de emprego e renda para 1 mil famílias que se encontram
em situação de extrema pobreza, através de ações de capacitação, fomento e organização social, formação de redes
de produção e comercialização, geração de finança solidária, incubação de empreendimentos e assessoria técnica e
gerencial para 50 empreendimentos. A concepção do projeto foi realizada em parceria firmada entre o Governo do
Estado, através da Sethas e a Secretaria Nacional de Economia Solidária, vinculada ao:
A) Ministério das Cidades.
B) Ministério do Trabalho e Emprego.
C) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
D) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
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Lançado em agosto de 2015, no bairro de Mãe Luiza, o novo Programa do Leite Potiguar (PLP) passou a ter gestão
compartilhada entre dois organismos do Governo do Rio Grande do Norte. A Sethas-RN que ficou encarregada pelos
beneficiários, com foco em famílias em situação de extrema pobreza, e o(a):
A) Sesap – RN, responsável pelo gerenciamento do material a ser distribuído aos beneficiados.
B) Emater – RN, responsável pelos recursos, pagamentos e pela assistência técnica aos produtores.
C) SAPE – RN, que administra a aquisição dos produtos diretamente dos produtores rurais do Estado cadastrados no
Programa.
D) Ministério da Assistência Social e Combate à Fome que financia todo o projeto, fornecendo os recursos para
aquisição e distribuição dos produtos.

21
Uma Lei sancionada no final de 2015 pela presidente Dilma Rousseff, originária do projeto de Lei proposto em 2010
pelo deputado federal Márcio Marinho (PRB-BA), dobrou a pena prevista no Código Penal para crime de estelionato,
caso a vítima seja
A) deficiente físico.
B) maior de 60 anos.
C) menor de 18 anos.
D) instituição religiosa.

22
Uma das principais disciplinas da educação básica brasileira precisa ter mais avanço no que tange a aprendizado no
Brasil. O estudo, intitulado Alunos de baixo desempenho: por que ficam para trás e como ajudá-los?, divulgado em
início de 2016, faz uma nova análise das séries de dados do último estudo PISA (Programa Internacional de Avaliação
de Alunos) da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, publicado no final de 2013, com
dados de 2012. Segundo o estudo amplamente divulgado, em matemática, o Brasil:
I. É um dos países que mais reduziu o número de alunos sem conhecimentos básicos.
II. Totalizou uma pontuação bem inferior a média dos países da Organização realizadora deste estudo.
III. É um dos últimos colocados em um ranking de competências entre as nações pesquisadas pela PISA.
É correto o que se afirma somente em
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) II, apenas.
D) I e III, apenas.

23
Com o lema “Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca”, a Campanha da
Fraternidade 2016, uma parceria da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB – e o Conselho Nacional de
Igrejas Cristã (Conic) trata de um tema de grande importância para o cenário social, político e econômico do Brasil.
Trata-se do(a):
A) Escassez de água.
C) Corrupção na política.
B) Saneamento básico.
D) Defesa do meio ambiente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
24
“A maneira pela qual se estratifica uma sociedade depende da maneira pela qual os homens se reproduzem
socialmente. E a maneira pela qual os homens se reproduzem socialmente está diretamente ligada ao modo pelo qual
eles organizam a produção econômica e o poder político.”
(Ianni, 1973, p. 11.)
A partir do pensamento geral de Octavio Ianni sobre estratificação social, analise as afirmativas a seguir.
I. A distribuição desigual das raças ao nível da estrutura socioeconômica não é uma realidade de poucos países, mas é
uma realidade presente em países pobres e ricos.
II. No capitalismo, as desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais são permeadas pela discriminação e pelo
preconceito racial.
III. Segundo as leis da divisão do trabalho social e da estratificação social, as diferenças de classe e raça são
neutralizadas no processo de organização coletiva da sociedade.
IV. Em situação de crise, a estrutura de classes se dissolve totalmente na sociedade, sejam elas classes sociais em
formação, amadurecidas ou não.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III e IV.
B) I e II, apenas.
C) II e III, apenas.
D) III e IV, apenas.
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“Atualmente, a relação cidade-campo se transforma, aspecto importante de uma mutação geral. Nos países industriais,
a velha exploração do campo circundante pela cidade, centro de acumulação de capital, cede lugar a formas mais sutis
de dominação e de exploração, tornando-se a cidade um centro de muitas decisões e aparentemente de associação. [...]
A vida urbana penetra na vida camponesa despojando-a de elementos tradicionais: artesanato, pequenos centros que
definham em proveito dos centros urbanos (comerciais e industriais, redes de distribuição, centros de decisão).”
(Lefebvre. O direito à cidade, p. 74.)

Muitos autores procuram enfatizar a relação entre o rural e o urbano não como desejo, utopia ou ilusão, pelos
conteúdos expressos num “deve ser”, mas, sim, como evolução de configurações determinadas, analisando as
interdependências entre estruturas sociais, o meio ambiente e as instituições a partir de um enfoque em sua
evolução de longo prazo. Tendo em vista o pensamento de Lefebvre e a análise da relação entre rural e urbano de
uma maneira geral, é correto afirmar que
A) as atividades não agrícolas fazem com que o rural assuma novas funções. Dentre as “novas funções” do campo que
ganham cada vez mais destaque estão as atividades de lazer, como o turismo em área rural, por exemplo.
B) a cidade tem um papel definidor e dominador da produção rural ao demandar determinados produtos. É a cidade
que define o que é cultivado, as formas de trabalho, a produção e a comercialização dos produtos no campo.
C) nas condições atuais, os fatores de coesão entre a cidade e o campo se tornaram insignificantes, uma vez que, apesar
da maior relevância à cidade como condicionante das transformações socioespaciais, o meio rural é autossuficiente.
D) com a emergência do meio técnico-científico-informacional vindo dos avanços da técnica e de sua irradiação no
espaço, a dinâmica social vem se fundindo, ao ponto de ser impossível separar qualquer característica do que é rural
do que é urbano.

26
Musical sobre 100 anos de samba estreia temporada em São Paulo
Luiz Fernando Vianna.

“A data é bastante discutível, mas há muito se convencionou que o sucesso de ‘Pelo Telefone’ no Carnaval de 1917 é o
marco inicial do samba. As comemorações pelo centenário começam agora em grandes dimensões. ‘Sambra – 100 Anos
de Samba’, que estreia nesta quinta (26) no Espaço das Américas, em São Paulo. O título une ‘samba’ e ‘Brasil’, mas
também ‘Bradesco’, o patrocinador. O publicitário Washington Olivetto participou da concepção do projeto, que prevê
site, livro e exposição.”
(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/03/1607972-musical-sobre-100-anos-de-sambaestreia-temporada-em-sao-paulo.shtml.)

“As múltiplas formas de produção e circulação das manifestações culturais – religiosidade, artes, narrativas, discursos,
literatura – assumiram novos significados e contornos através das interfaces entre a indústria cultural e a tradição das
culturas locais. Nesse sentido, cabe se atualizar algumas questões: qual o significado da memória das tradições culturais
regionais e locais, representadas pela cultura imaterial? Qual o significado de redescobrir o passado ou reencontrar o
passado no presente? A transmissão da tradição, ancorada nas lembranças e aprendizados passados que se alojam na
memória individual e coletiva, através da experiência socialmente compartilhada, ressalta a importância da festa
enquanto prática para a continuidade da cultura local.”
A partir das informações do enunciado e do contexto brasileiro atual em relação às práticas e representações
culturais, é correto afirmar que
A) o carnaval, território do samba, desde a sua concepção, perpetua-se nas práticas culturais e na reprodução das
diferenças sociais no Brasil, manifestando-se nas crenças e no modo de vida da população como um todo.
B) os padrões e valores da cultura urbana são mais atrativos aos olhos das gerações mais novas: a dinâmica da
sociedade brasileira trata a cultura e suas expressões e as manifestações regionais e locais apenas como coisas
descartáveis.
C) algumas formas de entretenimento urbanas se impõem como símbolos de mudanças nas formas de sociabilidade. O
que é considerado “moderno” e “desenvolvido”, em contraposição aos valores e padrões tidos como “tradicionais” e
“conservadores”.
D) hoje, eventos culturais, de uma maneira geral, são entretenimentos regidos pela lógica e pelas vicissitudes do
mercado. É a fabricação da cultura, que vai distanciando a memória em direção ao esquecimento. O samba prevalece
porque dá lucro.
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“A metrópole como símbolo do mundo moderno, centro onde a vida flui com incrível rapidez, impõe um ritmo
alucinante aliado à banalização de tudo, como decorrência direta do processo de homogeneização. ‘Os habitantes da
cidade se defrontam com a situação de que a metrópole parece estar destinada a ser sempre nova, com o fato de
centralizar a economia e as finanças nacionais, apagando, com isso, os parcos vestígios do passado, para ser sempre o
emblema da modernidade’.”
(Gleser, 1993.)
Em relação aos rumos e às consequências do processo de urbanização ainda em curso, principalmente nas grandes
metrópoles contemporâneas, analise as afirmativas a seguir.
I. Nas metrópoles enfatizam-se os aspectos desagregadores do processo tais como a crise do sistema de transporte, as
deficiências do saneamento básico, a falta de moradia, o aumento dos índices de poluição, da violência.
II. A partir do advento das tecnologias, as cidades são hoje cenários marcados por uma feérica sucessão de imagens,
resultado da superposição e conflitos de signos, simulacros e hábitos destituídos de cultura.
III. A concentração e desigual distribuição de renda, produção e bens, o aumento dos índices de poluição e outros
conflitos urbanos surgem, entre outros fatores, da imposição de um novo modo de apropriação do espaço da cidade.
IV. O acesso ao espaço na metrópole está preso e submetido ao mercado no qual a propriedade privada do solo urbano
aparece como uma das características do desenvolvimento do capitalismo.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) I e II.
B) III e IV.
C) I, II e III.
D) I, III e IV.

28
“‘Nossos meios de comunicação são nossas metáforas. Nossas metáforas criam o conteúdo da nossa cultura’. Como a
cultura é mediada e determinada pela comunicação, as próprias culturas, isto é, nossos sistemas de crenças e códigos
historicamente produzidos são transformados de maneira fundamental pelo novo sistema tecnológico e o serão ainda
mais com o passar do tempo.”
(Castells, 1999, p. 414.)
Tendo em vista o pensamento explícito, a citação anterior e as configurações do mundo em relação ao conceito e
contexto da cibercultura, é possível afirmar corretamente que
A) a cibercultura, de acordo com a concepção atual, não tem um sujeito que lhe seja destinatário individual, porque seu
objetivo é formar uma inteligência e uma consciência coletiva.
B) o termo cibercultura foi se tornando preponderante em alguns círculos intelectualizados e é considerado por muitos
um marco importante na modificação e constante construção da cultura.
C) o objetivo principal dessa ciência é criar uma sociedade em que o exercício do poder, entregue a mecanismos de
controle racional e tecnológico, evite o surgimento de suas formas violentas e tirânicas.
D) a cultura a qual a cibercultura se refere, não é aquela do conceito tradicional, mas à cultura burguesa moderna, que
tende a sobrepor e até opor o homem à máquina, embora integrado aos processos técnicos.

29
“O drama do sociólogo é que na maior parte do tempo, aqueles que têm os meios técnicos de se apropriar do que
dizem não têm a mínima vontade nem interesse em fazê-lo, e têm até interesses poderosos que os levam a recusar essa
apropriação (o que faz com que as pessoas muito competentes para outras coisas possam se revelar completamente
indigentes diante da sociologia), enquanto aqueles que teriam todo o interesse de se apropriar do discurso sociológico
não possuem os instrumentos adequados (cultura teórica) para fazê-lo.”
(Bourdieu, p. 41 apud Comparato, 2010, p. 29.)

Sabe-se que a sociologia nos fornece importantes instrumentos de análise e entendimento da vida em sociedade. A
partir dessa premissa e do pensamento expresso no enunciado, analise as afirmativas a seguir.
I. Com o advento da informação e das novas tecnologias, o acesso ao conhecimento garante a credibilidade irrefutável
às ciências sociais.
II. É preciso identificar, além da informação, as cargas ideológicas contidas no conhecimento. Como ciência, a
sociologia tem que extrapolar o senso comum.
III. Nos estudos sobre a sociedade é preciso ir além dos dogmas e da alienação, descartando explicações ambíguas e
estabelecendo uma postura crítica.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I.
B) II.
C) III.
D) II e III.
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Para Joan Scott, em seu texto intitulado “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”, o conceito de gênero
chegou até nós através de pesquisadoras norte-americanas que passaram a usar a categoria “gender” para falar das
“origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas de homens e mulheres” [...] De fato, não existe uma
determinação natural de alguns comportamentos de homens e de mulheres, apesar das inúmeras regras sociais
calcadas numa determinação biológica diferencial dos sexos usadas nos exemplos mais corriqueiros, como “mulher
não pode levantar peso” ou “homem não tem jeito para cuidar de criança”.
(SCOTT, Joan, 1990.)
“[...] Por ‘gênero’, eu me refiro ao discurso sobre a diferença dos sexos. Ele não remete apenas a ideias, mas também a
instituições, a estruturas, a práticas cotidianas e a rituais, ou seja, a tudo aquilo que constitui as relações sociais. O
discurso é um instrumento de organização do mundo, mesmo se ele não é anterior à organização social da diferença
sexual. Ele não reflete a realidade biológica primária, mas ele constrói o sentido desta realidade. A diferença sexual não
é a causa originária a partir da qual a organização social poderia ter derivado; ela é mais uma estrutura social movediça
que deve ser ela mesma analisada em seus diferentes contextos históricos.”
(Scott, 1998:15.)
Em relação a diversas concepções em pauta acerca das questões de “Gênero, sexualidade e identidades”, é correto
afirmar que
A) no caso das sociedades ocidentais contemporâneas, em relação às questões de gênero, a biologia é tida como uma
explicação irrefutável e única, pois, como ciência, tem valor de verdade.
B) essa explicação da ordem natural é vista por muitos estudiosos como uma formulação ideológica que serve para
justificar os comportamentos sociais de homens e mulheres em determinada sociedade.
C) para a ciência biológica, o que determina o gênero é o tamanho das células reprodutivas. Biologicamente, isso define
o comportamento masculino ou feminino das pessoas, que não está sujeito a influências exteriores.
D) como as influências sociais não são visíveis e têm muitas variáveis, as diferenças entre homens e mulheres parecem
ser “naturais”, biológicas, quando, na verdade, são identidades subjetivas, determinadas apenas pela consciência
coletiva.

31
Na década de 1930, Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda ficaram conhecidos como “Intérpretes do Brasil” e
inauguraram, junto a outros autores, uma nova maneira de entender o país. Tendo em vista o pensamento,
especificamente desses dois autores, podemos afirmar que um dos principais avanços da análise sociológica em
relação ao Brasil foi:
A) Pensar a miscigenação para além dos fatos meramente raciais, tratando-as também como miscigenação cultural.
B) Explicar o processo de democratização racial do Brasil, como decorrência específica das relações interculturais do
período colonial.
C) Estabelecer limites rígidos e definitivos para a análise do multiculturalismo brasileiro, baseados, a partir daí, nos
critérios de raça e cor.
D) Analisar as fusões culturais estabelecidas no Brasil através dos elementos europeus, e não apenas através dos
africanos e indígenas, como era feito anteriormente.

32
A sociologia contemporânea tem procurado superar as dicotomias da sociologia clássica, como aquelas entre teoria e
ação, indivíduo e sociedade, cultura e natureza, nacionalismos e identidades regionais, trabalho e ócio,
individualismo e solidariedade, globalização e regionalização. Dentre as várias correntes de pensamento sociológico
contemporâneo, destaca-se a Escola de Frankfurt, ligada ao Instituto Para Pesquisa Social da Universidade de
Frankfurt, fundado em 1924. Um de seus mais famosos membros, Jürgen Habermas, procurou estudar os fracassos do
movimento operário alemão, entre outras temáticas. Ao analisar a sociedade global Habermas
A) criou o conceito de sociologia relacional, no qual preconiza que o que determina a ação do indivíduo é a ação social.
B) elaborou o conceito de configuração segundo o qual as relações globais são estabelecidas pela interdependência dos
indivíduos.
C) procurou analisar apenas os indivíduos que praticavam gestos repetitivos e cotidianos e que produziam, assim,
hábitos, costumes, normas e valores globais.
D) criou a teoria da ação comunicativa, mostrando-se um otimista acerca das ações transformadoras dos indivíduos,
segundo ele, capazes de coordenar ações na sociedade.
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Trechos de “O príncipe”, de Maquiavel, 1513.
“É necessário, portanto, que o príncipe que deseja manter-se aprenda a agir sem bondade, faculdade que usará ou
não, em cada caso, conforme seja necessário. […] Naturalmente, seria muito louvável que um príncipe possuísse
todas as boas qualidades, mas como isso não é possível, pois as condições humanas não o permitem, é necessário que
tenha a prudência necessária para evitar o escândalo provocado pelos vícios que poderiam fazê-lo perder seus
domínios, evitando os outros, se for possível; se não for, poderá praticá-los com menores escrúpulos. [...] Os Estados
que se conquistam, e que estão habituados a viver com suas próprias leis e em liberdade, existem três modos de
conservá-los: o primeiro, arruiná-los; o outro, ir habitá-los pessoalmente; o terceiro, deixá-los viver com suas leis,
arrecadando um tributo e criando em seu interior um governo de poucos, que se conservam amigos, porque, sendo
esse governo criado por aquele príncipe, sabe que não pode permanecer sem sua amizade e seu poder, e há que fazer
tudo por conservá-los [...].”
(Maquiavel. O príncipe. Apud: ARANHA, Maria Lucia de Arruda. Maquiavel – A lógica da força. São Paulo: Moderna, 1993.)

A partir dos trechos em destaque e do pensamento em geral de Maquiavel sobre o poder, é correto afirmar que para
o autor
A) surgiria, a partir do chamado “contrato social”, uma espécie de acordo entre indivíduos e governo. E essa ideia seria
calcada num pacto de associação, não de submissão política.
B) considerava que o mais complexo para um rei era a manutenção do poder, que dependia de uma articulação política
rígida e sábia, com a ousadia, sagacidade, perspicácia e carisma.
C) a legitimação do poder real se daria através da crença na validez de preceitos racionalmente formados, que
repousariam, no caso, na premissa do direito divino de governar.
D) o Estado, representado unicamente pelo governante, usaria como suporte as normas éticas, que surgiriam
naturalmente, na prática, entre governo e sociedade, para validar o poder político.

34

(Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=Charge+de+Marx+sobre+o+trabalho&biw= #imgrc=HUiNrOuVwvi4iM%3ª.)

Trabalho como sacrifício
“Historicamente a palavra trabalho esteve vinculada a algo ruim, negativo. De certa forma, parte dessa visão ainda se
mantém. O termo TRABALHAR provém do românico tripaliare, que no latim se transformou em tripalium, aparelho de
tortura usado para extrair confissões dos condenados. Ou seja, em sua origem, o termo pode ser associado à ideia de
sacrifício. Na Idade Média a ideia de trabalho estava relacionada ao papel de cada um na sociedade.”
(Kupper, 2014, p. 101.)

Ao analisar a imagem e o texto e tendo em vista as ideias de Karl Marx sobre o trabalho, infere-se corretamente que
A) o homem não seria distinto e superior aos demais animais, isto é, não seria um homem, e nem seria um ser social,
se não alcançasse a dignidade e a autonomia através do trabalho.
B) somente as ações coletivas propiciadas pelo trabalho humano gerariam as regularidades da vida social, ou seja, as
leis sociológicas e econômicas que permitem ao homem a vida cidadã.
C) é só a partir da teoria Marxista que o trabalho passa a adquirir valor definitivo como forma de participação política e
garantia econômica, tanto do trabalhador, quanto da sociedade como um todo.
D) a partir do trabalho industrial capitalista, que se dá de fato a divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual. O
processo de trabalho é desmontado pelo capital que o remonta à sua própria lógica. A alienação é então total.
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Em uma de suas obras mais conhecidas, “A ética protestante e o espírito do capitalismo”, Max Weber afirmou que o
objeto fundamental de suas análises era a tendência à racionalização progressiva da sociedade moderna. Realizou
muitos estudos sobre o capitalismo e sobre a religião. Em relação à visão Weberiana acerca desses dois assuntos
(capitalismo e religião), assinale a afirmativa correta.
A) Para Weber, o homem estaria predestinado à Salvação Eterna, mas sua vida terrena estaria atrelada às leis naturais
que regem o trabalho.
B) Para Weber, o Calvinismo não seria a causa do capitalismo, mas, sem dúvida, uma contribuição à reunião de seus
elementos constitutivos.
C) Como a maior parte dos processos sociais humanos seriam explicados, segundo Weber, pelos fatores econômicos, a
religião não seria diferente.
D) A religião seria geradora da racionalização social, da burocratização do aparelho estatal e da dominação política do
corporativismo capitalista privado.

36
“A indústria cultural de hoje herdou a função civilizatória da democracia e da livre iniciativa, que de resto nunca
manifestou uma sensibilidade muito refinada para com as diferenças espirituais. Todos são livres para dançar e se
divertir, como, desde a neutralização histórica da religião, são livres para ingressar em uma das inumeráveis seitas. A
liberdade na escolha das ideologias, contudo, que sempre reflete a pressão econômica, revela-se em todos os setores
como liberdade do sempre igual. [...] As reações mais secretas dos homens são assim tão perfeitamente reificadas
diante de seus próprios olhos que a ideia do que lhes é específico e peculiar apenas sobrevive sob a forma mais
abstrata: personalidade não significa praticamente – para eles – outra coisa senão dentes brancos e liberdade de suor e
de emoções. É o triunfo da propaganda na indústria cultural, a assimilação neurótica dos consumidores às mercadorias
culturais [...].”
(Adorno, 2007.)
Tendo em vista a teoria de Adorno e suas concepções sobre “indústria cultural”, analise as afirmativas a seguir.
I. Na contemporaneidade, o “caos cultural” gerado pela diferenciação técnica e social, pela especialização e pela
efervescência da liberdade e criatividade sem limites, suprime totalmente a possibilidade da arte sobreviver à
indústria.
II. O cinema e o rádio e até outras mídias perdem muito sua característica como arte. São considerados negócios e
divulgam ideologias que legitimam o que produzem de propósito.
III. A produção cultural assume-se enquanto indústria. Justifica o que produz na necessidade de obter lucros. Os valores
do capital e da economia de mercado estabelecem-se como fatores que podem determinar a produção cultural.
IV. A estandardização dos produtos atinge escala regional, nacional e, muitas vezes, global, gerando a racionalização
técnica no que diz respeito à produção e à distribuição da “arte”.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) I e II.
B) II e III.
C) III e IV.
D) II, III e IV.

37
A sociologia clássica difere-se da sociologia contemporânea também no que se refere ao modo de coleta e
tratamento de dados, ao uso sistemático de estatísticas e à incorporação de inovações tecnológicas e metodológicas.
Na França, Pierre Bourdieu, professor titular de Sociologia no College de France, merece destaque como um dos
grandes representantes dessa sociologia contemporânea. Pierre Bourdieu e seus colaboradores dedicaram muitas
décadas à análise do sistema de ensino (francês), sem deixarem de observar com atenção outros sistemas
educacionais, evidenciando a distância entre a realidade escolar e os princípios preconizados pelas políticas para a
educação. Bourdieu desenvolveu uma teoria que chamou de sociologia relacional na qual identifica o conceito de
Habitus, que para ele seria(m)
A) a internalização de normas sociais (explícitas e implícitas) que orientam os indivíduos e suas ações.
B) os ritos de interação interpessoais no seio social, determinados a priori pelo que Bourdieu chamou de solidariedade
mecânica.
C) a base subjetiva e individual, determinada pelo temperamento e caráter humano, que levam o sujeito a se
comunicar.
D) as formas de dominação racional forjadas pela sociedade capitalista para garantir a ordem social e suprimir a
motivação e as vontades individuais.
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“Para Durkheim, a sociedade seria muito parecida com um imenso e complexo organismo em busca de equilíbrio. A
consciência coletiva para ele revelaria o tipo psíquico da sociedade, ao constituir uma espécie de forma moral entre
seus componentes. Assim, a consciência coletiva não seria um somatório das consciências individuais e particulares de
cada um, mas uma consciência exterior a todas as pessoas e imposta de fora.”
(Durkheim, 2004, p. 50.)
Dentro dos conceitos de Durkheim, em alguns casos, há inadequação ou ausência de regras que regulam as situações
de interação social, característica principalmente das sociedades modernas de base urbano-industrial. Ao
enfraquecimento ou supressão das normas numa dada sociedade, ele denominou:
A) Caos.
B) Anomia.
C) Coerção.
D) Revolução.

39
Os indivíduos e grupos são classificados, na maioria das vezes, hierarquicamente dentro de uma estrutura social.
Nessa classificação considera-se a atividade e o papel que cada indivíduo desempenha dentro da estrutura social a
qual está vinculado. Em relação às diferentes concepções sociológicas acerca da divisão de classes e desigualdades
sociais, analise as afirmativas a seguir.
I. Para Karl Marx, a sociedade capitalista é dividida basicamente em proprietários e não proprietários dos meios de
produção.
II. Para Max Weber, existe uma justaposição entre as classes sociais na qual os que pertencem a uma classe social mais
alta têm renda e consumo mais altos e, logo, detêm mais poder.
III. Para Pierre Bourdieu, são as relações culturais que identificam a pessoa em suas relações e hierarquia social e nunca
as relações de produção.
IV. De acordo com os três teóricos citados, a base de uma sociedade de classes é a cooperação interclasses, sem a qual a
própria sociedade sucumbiria.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II, III e IV.
B) IV, apenas.
C) I e II, apenas.
D) II e IV, apenas.

40
Texto I
“[...] O projeto de mundializar as relações econômicas, sociais e políticas começam com a extensão das fronteiras do
comércio no princípio do século XVI, avança por saltos através dos séculos de expansão capitalista para finalmente
ganhar corpo no momento em que uma nova revolução científica e técnica se impõem e que as formas de vida do
Planeta sofrem uma repentina transformação: as relações do Homem com a Natureza passam por uma reviravolta,
graças aos formidáveis meios colocados à disposição do primeiro.”
(Santos, 1991, p. 12.)
Texto II
“[...] a globalização ecológica indica uma nova forma de pensar e de atuar, prevalecendo os interesses dos bens comuns
da humanidade. Isso requer uma visão global e indivisível do ecossistema, o que não ocorre devido às divisões de
soberanias e interesses nacionais fechados, ou entre países ricos, detentores de altas tecnologias, e países pobres e
médios, sem peso e influência internacionais.”
(Brigagão & Rodrigues. 1999, p. 93.)
Tendo em vista a ideia dos dois autores e o contexto mundial acerca da globalização, é correto afirmar que
A) historicamente, os produtores originais da poluição global são os países capitalistas embora os países pobres, isentos
de culpa, saiam pagando por não possuírem poderes sobre os mais desenvolvidos.
B) a partir de uma conscientização, também a nível global, propiciada por inúmeros encontros e projetos
supranacionais, a globalização ecológica finalmente superou a globalização econômica.
C) a partir do processo de mundialização, a dominação e apropriação de capitais surgem os problemas e dilemas que
atingem as sociedades contemporâneas subdesenvolvidas em detrimento das demais.
D) os mais graves danos ambientais são provocados, muitas vezes, pelas mais ricas economias do Planeta. Com a
intensificação de problemas ambientais, já há medidas preventivas a favor da segurança e da qualidade de vida.
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 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de 1 (um) estudo de caso.
 Para a Prova Discursiva, o candidato deverá formular texto com extensão mínima de 20 (vinte) e máxima de 30
(trinta) linhas. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do
local apropriado ou que não atingir a extensão mínima ou ultrapassar a extensão máxima permitida.
 A Prova Discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de corpo transparente, de ponta
grossa e de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em
caso de candidato na condição de pessoa com deficiência que esteja impossibilitado de redigir textos, como também
no caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para este fim, nos termos do Edital. Nesse caso, o
candidato será acompanhado por um fiscal do IDECAN devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto,
especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.
 O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não
haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado no item anterior,
bem como no caso de identificação em local indevido.
 A Prova Discursiva terá o valor de 20 (vinte) pontos.
 Para efeito de avaliação da Prova Discursiva serão considerados os seguintes elementos de avaliação:
ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA
Critérios

Elementos da Avaliação

Aspectos Formais e Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e flexão,
Aspectos Textuais paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na exposição das ideias.
Pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de desenvolvimento proposto e ao
conteúdo programático proposto. Clareza teórica da exposição e conhecimentos
Aspectos Técnicos
técnicos relativos ao tema, considerando conceitos éticos e as normas jurídicas
vigentes em relação ao exercício da função pública almejada.
TOTAL DE PONTOS

Total de pontos
por critério
8 pontos

12 pontos
20 pontos

Analise as imagens a seguir.
Imagem I

(Disponível em: http://startse.infomoney.com.br/portal/2015/08/06/13046/startup-firma-parceria-com-clubes-de-futebol-para-devolverdinheiro-aos-socios-torcedores/.)
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CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTAS
Imagem II

(Disponível em: http://pcrbrasil.org/solidariedade-a-joao-pedro-stedile-e-ao-mst-abaixo-a-histeria-fascista/.)

Tendo em vista as imagens I e II, os fatos a elas relacionados e a concepção sociológica de “movimentos sociais”,
responda:
A) Ambas representam, sociologicamente falando, “movimentos sociais”? Justifique sua resposta.
B) Cite pelo menos três características e um exemplo de “movimento social”.

Cargo: Sociólogo (12-M)
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CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTAS
ESTUDO DE CASO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Cargo: Sociólogo (12-M)
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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 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, 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 fumar.
4. A duração da prova é de 04 (quatro) 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) e Folha
de Texto Definitivo.
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) itens de múltipla escolha e um estudo de caso. Leia-o atentamente.
7. Os itens 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)
e Folha de Texto Definitivo que lhe foram fornecidos 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 60 (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 site
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 02
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao
Concurso Público no site www.idecan.org.br.
- A interposição de recursos poderá ser feita 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 Concurso Público.

