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SSOOLLDDAADDOO  DDOO  QQUUAADDRROO  DDEE  PPRRAAÇÇAASS  BBOOMMBBEEIIRROO  MMIILLIITTAARR  ((QQPPBBMM))  DDOO  CCOORRPPOO  DDEE  BBOOMMBBEEIIRROOSS  MMIILLIITTAARR  DDOO  

EESSTTAADDOO  DDOO  RRIIOO  GGRRAANNDDEE  DDOO  NNOORRTTEE    
 

LÍNGUA PORTUGUESA   
 
Texto para responder às questões de 01 a 10. 
 

Aldous Huxley é conhecido mundialmente pela sua novela Admirável mundo novo, publicada em 1932. Nela, ele 
descreve uma sociedade utópica na qual tudo é planejado e organizado. O Estado controla a vida de seus cidadãos com 
pleno consentimento. Nessa sociedade nada acontece, pois, a história acabou. Tudo é previsível na vida de seus 
habitantes, desde seu nascimento até sua morte, que deveria ocorrer aos 60 anos. Há castas intransponíveis, mas todos 
são felizes. Não há inquietação social. A vida insípida e seus eventuais momentos de angústia ou de depressão são 
suprimidos com a ingestão do soma, um psicofármaco livremente distribuído para assegurar a euforia na medida 
necessária. 

A novela de Huxley ficou conhecida por retratar o paradoxo de uma utopia que se converte no seu oposto. Mas 
essa não é a única razão de sua fama internacional. O futuro distópico de Huxley foi profético e muitas das 
características dessa sociedade imaginária acabaram se concretizando nas últimas décadas. 

O mundo foi globalizado, padronizado e dividido entre dois ou três governos transnacionais que controlam as 
decisões planetárias. A individualidade e a vida privada foram devassadas pela internet. O controle químico da angústia, 
da ansiedade e do pânico é, atualmente, uma das prioridades das sociedades contemporâneas, pois, uma premissa 
fundamental das sociedades pós-modernas é que todos têm o dever de sempre estar bem. A governança triunfou sobre 
a política e as palavras “direita” ou “esquerda” designam apenas a opção entre a dessubjetivização deliberada ou 
recoberta pela pseudoliberdade das democracias. Todos se tornam normais em relação a uma sociedade imensamente 
anormal. 

(João de Fernandes Teixeira. Adaptado do texto “Regresso ao admirável mundo novo”. Revista Filosofia Ciência & Vida Ed. 122.) 

 

01 
Considerando o trecho “[...] retratar o paradoxo de uma utopia que se converte no seu oposto.” (2º§), é correto 
afirmar que o autor visa a 
A) enfatizar o núcleo temático abordado em seu texto. 
B) desmerecer o texto de Huxley no que se refere à linguagem por ele utilizada.  
C) estabelecer um paradoxo entre a utopia pretendida no texto citado e a realidade apresentada. 
D) apresentar o fato de que, através de uma situação contraditória, a obra de Huxley tornou-se conhecida.   
 

02 
Em “Nela, ele descreve uma sociedade utópica [...]” (1º§), a forma verbal em destaque apresenta os mesmos tempo e 
modo da forma vista no segmento:  
A) “A individualidade e a vida privada foram devassadas pela internet.” (3º§) 
B) “[...] desde seu nascimento até sua morte, que deveria ocorrer aos 60 anos.” (1º§) 
C) “Aldous Huxley é conhecido mundialmente pela sua novela Admirável mundo novo, [...]” (1º§) 
D) “[...] características dessa sociedade imaginária acabaram se concretizando nas últimas décadas.” (2º§) 
 

03 
Reconhecendo as relações de regência presentes na oração: “Todos se tornam normais em relação a uma sociedade 
imensamente anormal.” (3º§) está correto o que se afirma em: 
A) O termo regente que exige a preposição “a” pode ser identificado através da forma verbal pronominal “se tornam”. 
B) A preposição “a” poderia ser omitida caso o substantivo feminino, termo regido por ela, fosse substituído por um 

substantivo masculino.  
C) Caso a expressão “a uma” fosse substituída por “aquela”, ignorando-se uma possível alteração de sentido, a 

ocorrência de crase seria obrigatória.  
D) A omissão da expressão “em relação” manteria o significado e a regência apresentados no segmento destacado, 

considerando-se a sua função única de ênfase da ideia expressa.  
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04 
Tendo em vista as ideias e informações trazidas ao 3º§ do texto, está correta a afirmativa:  
A) As transformações ocorridas no século XXI demonstram um atendimento satisfatório de acordo com as necessidades 

do indivíduo.  
B) O conceito de normalidade expresso ultrapassa os limites do significado que lhe é atribuído frequentemente, 

valorizando o seu oposto.  
C) A evolução tecnológica da sociedade atual permitiu ao indivíduo deter o controle sobre sua liberdade de escolha e 

expressão considerando todos os aspectos que envolvem seu cotidiano.  
D) Diferentes setores da vida em sociedade são indicados apresentando entre si uma mesma característica relacionada 

ao controle apontando uma relação coerente com as ideias e informações apontadas no 1º§. 

 

05 
De acordo com o conteúdo textual apresentado nos 1º e 2º parágrafos, é possível reconhecer que o autor fornece 

informações com um propósito específico. A mesma finalidade textual pode ser observada no segmento a seguir:  
A) “Toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, Misael mudava de casa. 
     Os amantes moraram no Estácio, Rocha, Catete, Rua General Pedra, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Vila Isabel, Rua 

Marquês de Sapucaí, Niterói, encantado, Rua Clapp, outra vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, Lavradio, Boca 
do Mato, Inválidos...”                       (Manuel Bandeira.) 

 

B) “O espírito do livro não poderia ser mais machadiano: com um misto de amargura pelos próprios fracassos e desdém 
senhorial pelas pessoas que o cercam, Eulálio Montenegro D’Assumpção, um filho da classe alta brasileira, relembra 
a sua história de maneira não inteiramente honesta. Mas também nos detalhes as dívidas com Machado se revelam.” 

(GRAIEB, Carlos. Memórias quase póstumas. Veja, São Paulo. Abril. 2009.) 
 

C) “O porcentual de famílias endividadas em todo o País alcançou 57,9% em março, alta de 1,7 ponto porcentual em 
comparação com fevereiro, informou a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), ao 
divulgar nesta terça-feira, 28, a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic).” 

(Disponível em: http://istoe.com.br/porcentual-de-familias-endividadas-sobe-a-579-em-marco-revela-cnc/. Março de 2017.) 
 

D) “O que faz da Argentina um destino tão procurado por brasileiros? A resposta não poderia ser mais atraente: o país é 
praticamente uma espécie de Europa, com a vantagem de estar a poucas horas de casa. A síntese dessa definição é 
Buenos Aires e Córdoba, suas maiores cidades que respiram ares cosmopolitas e agradáveis, com ótimos 
restaurantes, parques elegantes e charmosas lojas.” 

(Disponível em: http://viagemeturismo.abril.com.br/paises/argentina-2/. Março de 2017.) 

 

06 
A ideia original do segmento destacado estaria preservada caso o termo em destaque fosse substituído pelo sugerido 
em: 

A) “O futuro distópico de Huxley foi profético [...]” (2º§) / esplendoroso 
B) “A vida insípida e seus eventuais momentos de angústia [...]” (1º§) / multívaga 
C) “O Estado controla a vida de seus cidadãos com pleno consentimento.” (1º§) / rege 
D) “A individualidade e a vida privada foram devassadas pela internet.” (3º§) / arrasadas 

 

07 
O ponto de vista exposto no 2º§ do texto “Mas essa não é a única razão de sua fama internacional.” é sustentado por  

A) uma pequena narrativa que tem por objetivo convencer o leitor e levá-lo a uma conclusão precisa acerca do assunto 
principal abordado. 

B) um relato de experiência vivenciado pelo autor de modo contextualizado, com objetividade e linguagem adequada 
ao fim a que se destina.  

C) fatos e informações que se seguem transformados em argumentos tendo em vista as relações                        
discursivo-argumentativas apresentadas.  

D) fatos anteriormente apresentados em que o autor relata e descreve trechos de “Admirável mundo novo”, trechos em 
que há uma comparação entre a sociedade utópica e fictícia e a sociedade atual.  
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08 
“O controle químico da angústia, da ansiedade e do pânico é, atualmente, uma das prioridades das sociedades 

contemporâneas, pois, uma premissa fundamental das sociedades pós-modernas é que todos têm o dever de sempre 
estar bem.” (3º§) Uma reescrita possível em que o sentido original e a adequação linguística são mantidos pode ser 
indicada em:  
A) O controle químico da angústia, da ansiedade e do pânico é uma das prioridades das sociedades contemporâneas. 

Portanto, uma premissa fundamental das sociedades pós-modernas é que todos têm o dever de sempre estar bem. 

B) O controle químico da angústia, da ansiedade e do pânico são, todavia, algumas das prioridades das sociedades 
contemporâneas, pois, uma premissa fundamental das sociedades pós-modernas é que todos têm o dever de sempre 
estar bem. 

C) Uma premissa fundamental das sociedades pós-modernas é: todos apresentam o dever de sempre estarem bem, 

embora o controle químico da angústia, da ansiedade e do pânico seja uma das prioridades das sociedades 
contemporâneas.  

D) Atualmente, o controle químico da angústia, da ansiedade e do pânico é uma das prioridades das sociedades 
contemporâneas, pois, uma proposição fundamental das sociedades pós-modernas é que todos têm o dever de 
sempre estar bem. 

 

09 
Dentre os elementos destacados a seguir, é possível reconhecer recursos que promovem a coesão através da 
retomada do mesmo referente, EXCETO:  

A) “Nessa sociedade nada acontece, pois, a história acabou.” (1º§) 

B) “Mas essa não é a única razão de sua fama internacional.” (2º§) 
C) “Nela, ele descreve uma sociedade utópica na qual tudo é planejado e organizado.” (1º§) 
D) “[...] e muitas das características dessa sociedade imaginária acabaram se concretizando [...]” (2º§) 

 

10 
No período “A vida insípida e seus eventuais momentos de angústia ou de depressão são suprimidos com a ingestão 
do soma, um psicofármaco livremente distribuído para assegurar a euforia na medida necessária.” (1º§), dentre as 

palavras acentuadas graficamente: 
A) Nenhuma apresenta a mesma justificativa para o emprego do acento gráfico. 
B) Todas apresentam justificativas diferentes para o emprego do acento gráfico.  

C) Apenas três poderiam ser agrupadas para representar, com clareza, uma das regras de acentuação gráfica.  

D) É possível formar dois pares de palavras; apresentando, cada par, uma justificativa diferente para o emprego do 
acento gráfico.  

 
Texto para responder às questões de 11 a 20. 
 

Admirável mundo novo 
  

[...] O D.I.C. (Diretor de Incubação e Condicionamento) e seus alunos entraram no elevador mais próximo e foram 
levados ao quinto andar. 

Berçários. Salas de Condicionamento Neopavloviano, indicava o painel de avisos.  
O Diretor abriu uma porta. Entraram num vasto cômodo nu, muito claro e ensolarado, pois toda a parede do lado 

sul era constituída por uma única janela. Meia dúzia de enfermeiras, com as calças e jaquetas do uniforme regulamentar 
de linho branco de viscose, os cabelos assepticamente cobertos por toucas brancas, estavam ocupadas em dispor vasos 

com rosas sobre o assoalho, numa longa fila, de uma extremidade à outra do cômodo. Grandes vasos, apinhados de 
flores. Milhares de pétalas, amplamente desabrochadas e de uma sedosa maciez, semelhantes às faces de inumeráveis 
pequenos querubins [...]. 

As enfermeiras perfilaram-se ao entrar o D.I.C.  
– Coloquem os livros – disse ele, secamente.  

Em silêncio, elas obedeceram à ordem. Entre os vasos de rosas, os livros foram devidamente dispostos – uma fileira 

de livros infantis, cada um aberto, de modo convidativo, em alguma gravura agradavelmente colorida, de animal, peixe 
ou pássaro. 

– Agora, tragam as crianças. 

http://politike.cartacapital.com.br/
http://politike.cartacapital.com.br/


CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
DO RIO GRANDE DO NORTE 

Soldado do Quadro de Praças Bombeiro Militar (QPBM) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte – Tipo 1 – Branca 
Prova aplicada em 21/05/2017 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 22/05/2017. 

- 5 - 

Elas saíram apressadamente da sala e voltaram ao cabo de um ou dois minutos, cada qual empurrando uma 
espécie de carrinho, onde, nas suas quatro prateleiras de tela metálica, vinham bebês de oito meses, todos exatamente 
iguais (um Grupo Bokanovsky, evidentemente) e todos (já que pertenciam à casta Delta) vestidos de cáqui. 

– Ponham as crianças no chão.  
Os bebês foram descarregados. 
– Agora, virem-nas de modo que possam ver as flores e os livros.  
Virados, os bebês calaram-se imediatamente, depois começaram a engatinhar na direção daquelas massas de cores 

brilhantes, daquelas formas tão alegres e tão vivas nas páginas brancas. Enquanto se aproximavam, o sol ressurgiu de 
um eclipse momentâneo atrás de uma nuvem. As rosas fulgiram como sob o efeito de uma súbita paixão interna; uma 
energia nova e profunda pareceu espalhar-se sobre as páginas reluzentes dos livros. Das filas de bebês que se 
arrastavam engatinhando, elevaram-se gritinhos de excitação, murmúrios e gorgolejos de prazer. 

O Diretor esfregou as mãos. 
– Excelente! – comentou. – Até parece que foi feito de encomenda.  
[...] O Diretor esperou que todos estivessem alegremente entretidos. Depois disse: 
– Observem bem. – E, levantando a mão, deu o sinal.  
A Enfermeira-Chefe, que se encontrava junto a um quadro de ligações na outra extremidade da sala, baixou uma 

pequena alavanca.  
Houve uma explosão violenta. Aguda, cada vez mais aguda, uma sirene apitou. Campainhas de alarme tilintaram, 

enlouquecedoras.  
As crianças sobressaltaram-se, berraram; suas fisionomias estavam contorcidas pelo terror. 
– E agora – gritou o D.I.C. (pois o barulho era ensurdecedor) – agora vamos gravar mais profundamente a lição por 

meio de um ligeiro choque elétrico. 
Agitou de novo a mão, e a Enfermeira-Chefe baixou uma segunda alavanca. Os gritos das crianças mudaram 

subitamente de tom. Havia algo de desesperado, de quase demente, nos urros agudos e espasmódicos que elas então 
soltaram. Seus pequenos corpos contraíam-se e retesavam-se; seus membros agitavam-se em movimentos convulsivos, 
como puxados por fios invisíveis. 

– Nós podemos eletrificar todo aquele lado do assoalho – berrou o Diretor para explicar-se. – Mas isso basta — 
continuou, fazendo um sinal à enfermeira. 

As explosões cessaram, as campainhas pararam de soar, o ganido da sirene foi baixando de tom até silenciar. Os 
corpos rigidamente contraídos distenderam-se; o que antes fora o soluço e o ganido de pequenos candidatos à loucura 
expandiu-se novamente no berreiro normal do terror comum. 

– Ofereçam-lhes de novo as flores e os livros.  
As enfermeiras obedeceram; mas, à aproximação das rosas, à simples visão das imagens alegremente coloridas do 

gatinho, do galo que faz cocorocó e do carneiro que faz bé, bé, as crianças recuaram horrorizadas; seus berros 
recrudesceram subitamente. 

[...] 
– Elas crescerão com o que os psicólogos chamavam um ódio “instintivo” aos livros e às flores. Reflexos 

inalteravelmente condicionados. Ficarão protegidas contra os livros e a botânica por toda a vida. – O Diretor voltou-se 
para as enfermeiras. – Podem levá-las. 

Sempre gritando, os bebês de cáqui foram colocados nos seus carrinhos e levados para fora da sala, deixando atrás 
de si um cheiro de leite azedo e um agradabilíssimo silêncio. 

Um dos estudantes levantou a mão. Embora compreendesse perfeitamente que não se podia permitir que pessoas 
de casta inferior desperdiçassem o tempo da Comunidade com livros e que havia sempre o perigo de lerem coisas que 
provocassem o indesejável descondicionamento de algum de seus reflexos... enfim, ele não conseguia entender o 
referente às flores. Por que se dar ao trabalho de tornar psicologicamente impossível aos Deltas o amor às flores? 

[...] 
– [...] As flores do campo e as paisagens, advertiu, têm um grave defeito: são gratuitas. O amor à natureza não 

estimula a atividade de nenhuma fábrica. Decidiu-se que era preciso aboli-lo, pelo menos nas classes baixas [...]. 
(Aldous Huxley. Admirável mundo novo. São Paulo: Globo, 2001. Fragmento.) 

  

11 
No 3º§ do texto, de acordo com estrutura apresentada, pode-se observar o predomínio de características próprias de 
um(a) 
A) relato pessoal.  B) relato científico.   C) descrição objetiva.  D) descrição subjetiva. 
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12 
De acordo com a narrativa apresentada, é possível inferir que 
A) a aceitação de escolhas impostas demonstra o comprometimento com a organização e ética social. 
B) o controle exercido sobre os cidadãos permite reconhecer a ausência de liberdade de escolha e de possíveis 

questionamentos. 
C) as primeiras escolhas das crianças são, a princípio, orientadas e conduzidas de modo a estabelecerem parâmetros 

para situações posteriores semelhantes.  
D) o processo de condicionamento pelo qual passam as crianças revela a necessidade de controle da autoridade 

mediante uma situação de risco iminente.  
 

13 
Em relação ao experimento relatado no texto, pode-se afirmar que: 
I. As etapas seguidas durante a apresentação do experimento demonstram verossimilhança através, também, da 

seleção lexical. 
II. O estabelecimento de uma ligação coerente entre os elementos citados é anulada a partir da mudança brusca de 

atitude do diretor.  
III. O término do experimento aponta que todas as suas etapas foram coordenadas para uma finalidade.  
Completa(m) corretamente o enunciado apenas: 
A) I.    B) II.    C) I e III.   D) II e III. 
 

14 
Em relação à estrutura linguística de “Havia algo de desesperado, de quase demente, nos urros agudos e 
espasmódicos que elas então soltaram.” (21º§) assinale a afirmativa correta. 
A) A impessoalidade do verbo “haver” é transmitida à 2ª forma verbal presente na frase.  
B) O emprego do termo “que” em lugar de “os quais” demonstra o uso de uma linguagem informal. 
C) A preposição “de” em “de quase demente” é exigência do mesmo termo que rege a expressão “de desesperado”.  
D) Caso a expressão “algo de desesperado” fosse substituída por “situações de desespero”, a forma verbal “havia” seria 

alterada. 
 

15 
No plano da sintaxe, as funções sintáticas de termos e expressões destacados foram corretamente identificadas em, 
EXCETO: 
A) “foram levados ao quinto andar.” (1º§) / complemento nominal  
B) “Em silêncio, elas obedeceram à ordem.” (6º§) / adjunto adverbial 
C) “– Coloquem os livros – disse ele, secamente.” (5º§) / objeto direto 
D) “Neopavloviano, indicava o painel de avisos.” (2º§) / sujeito simples 
 

16 
Na fala do diretor transcrita em “– Agora, tragam as crianças.” (7º§), o emprego da vírgula 
A) separa o aposto do termo fundamental.  
B) indica separação de palavras de mesma função sintática. 
C) é obrigatório e justifica-se para separar o vocativo na fala citada.  
D) demonstra a intenção de atribuir ênfase à circunstância que aparece fora da ordem direta.  
 

17 
“Elas saíram apressadamente da sala e voltaram ao cabo de um ou dois minutos, cada qual empurrando uma espécie 
de carrinho, onde, nas suas quatro prateleiras de tela metálica, vinham bebês de oito meses [...]” (8º§) Acerca do 
termo destacado pode-se afirmar que: 
A) É empregado de modo absoluto, como acontece no exemplo “Moro onde mais me agrada.” 
B) Está inserido em um período simples, e nesse caso, “onde” é advérbio fazendo referência a um antecedente. 
C) Está inserido em um período composto, substituindo um termo da oração principal numa oração subordinada.  
D) Possui valor adverbial podendo ser substituído pelo advérbio “conforme” preservando-se a coerência e sentido 

originais do texto. 
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18 
O acento grave indicador de crase é obrigatório em “já que pertenciam à casta Delta” (8º§), o mesmo só NÃO ocorre 
em: 
A) Em tempos de crise, foi necessário devolver toda a compra à fábrica.  
B) Mostrou-se contrária à compra do apartamento apesar de todas as vantagens. 
C) A obediência às normas estabelecidas facilitou o processo de ingresso no curso.  
D) É necessário ficarmos bem próximos à ela, o apoio é fundamental nesta situação.  
 

19 
“Um dos estudantes levantou a mão. Embora compreendesse perfeitamente que não se podia permitir que pessoas 
de casta inferior desperdiçassem o tempo da Comunidade com livros e que havia sempre o perigo de lerem coisas que 
provocassem o indesejável descondicionamento de algum de seus reflexos...” No final do texto, um dos estudantes 
levanta a mão para fazer um questionamento acerca do experimento que acabara de presenciar. Para introduzir a 
ideia de que apesar de haver um questionamento, o estudante havia compreendido as ações em relação aos livros, o 
termo “embora” foi empregado indicando:  
A) Uma sequência de ações que se somam de modo a reforçar a dúvida. 
B) Realce da compreensão em detrimento do questionamento existente.  
C) A introdução de uma informação real, mas contrária ao fato de haver dúvida. 
D) Equivalência de significados entre a compreensão do estudante e suas dúvidas aparentes. 
 

20 
Em todos os segmentos abaixo selecionados, é possível reconhecer o emprego do sufixo adverbial “-mente” na 
formação de palavras pertencentes à mesma classe gramatical, EXCETO:  
A) “Elas saíram apressadamente da sala [...]” (8º§) 
B) “– Coloquem os livros – disse ele, secamente.” (5º§) 
C) “Virados, os bebês calaram-se imediatamente, [...]” (12º§) 
D) “Havia algo de desesperado, de quase demente, [...]” (21º§) 
 

MATEMÁTICA  
 

21 
Um automóvel teve seu tanque abastecido até a sua capacidade máxima e durante cinco dias apresentou o seguinte 
consumo: 

 primeiro dia: foi consumido um sexto do volume total de combustível contido inicialmente no tanque; 

 segundo dia: foram consumidos 11 litros de combustível; 

 terceiro dia: foram consumidos dois nonos do volume de combustível que ainda permaneceu no tanque; 

 quarto dia: foram consumidos 10 litros de combustível; e, 

 quinto dia: foram consumidos três quartos do volume que ainda permaneceu no tanque. 
Se, após o consumo destes cinco dias, ainda sobraram 8 litros de combustível no tanque e o preço do litro do 
combustível é de R$ 2,50, então quantos reais serão necessários caso o tanque seja preenchido novamente? 
A) R$ 160,00.                          B) R$ 175,00.                     C) R$ 180,00.                                  D) R$ 195,00. 
 

22 
Fabiana combinou com duas amigas de começarem uma dieta a partir do primeiro dia de um certo ano. Considere 
que elas conseguiram durante os três primeiros meses de dieta resultados conforme indicado a seguir: 

 a amiga mais velha perdeu 5 kg; 

 Fabiana começou o regime com 1 kg a mais que Juliana e 3 kg a menos que Catarina; e, 

 Juliana conseguiu perder 1 kg a mais que a amiga mais velha e 3 kg a menos que a amiga mais nova. 
Considerando que Catarina é a mais nova das três amigas, tem-se que: 
A) A amiga mais nova perdeu 11 kg.  
B) Juntas as três amigas perderam mais de 22 kg. 
C) No final dos três meses Fabiana passou a ser a mais pesada dentre as três amigas.  
D) Catarina e Juliana passaram a ter o mesmo peso no final do terceiro mês em que fizeram dieta. 
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23 
Observe a sequência numérica a seguir.  
 

200; 40; 45; 225; 220; ?; 49; 245; 240; ?;  53; 265; ? 
 

A soma dos três valores numéricos que substituem corretamente as interrogações indicadas na sequência é igual a: 
A) 323.                                    B) 335.                                  C) 352.                        D) 368. 
 

24 
Para o transporte de 360 toneladas de mercadoria são utilizados 15 caminhões e o serviço é realizado em 6 dias. 
Quantas toneladas de mercadoria 11 desses caminhões transportariam em um período de 9 dias? 
A) 345.                                          B) 396.                                           C) 415.                                           D) 436. 
 

25 
Um veículo percorreu a primeira metade do percurso de uma viagem com velocidade média de 60 km/h e a segunda 
metade com velocidade média de 80 km/h. Sabe-se ainda que a viagem teve duração de 1 hora e 10 minutos e a 
primeira metade foi realizada em 10 minutos a mais que a segunda metade. Quanto tempo teria durado essa viagem 
se ela tivesse sido realizada com velocidade média de 100 km/h? 
A) 42 minutos.                            B) 48 minutos.                   C) 52 minutos.                       D) 56 minutos. 
 

26 
Teresa deseja comprar 4 tipos diferentes de frutas, sendo 2 amarelas e 2 vermelhas. Considere que no local em que 
Teresa efetuará a compra estejam disponíveis para venda 5 tipos de frutas amarelas e 4 tipos de frutas vermelhas. De 
quantas maneiras ela poderá efetuar a escolha das frutas que irá comprar? 
A) 48.                                            B) 60.                                     C) 72.                                          D) 90. 
 

27 
Numa prateleira de uma estante encontram-se 50 livros sendo alguns deles de culinária, outros de romance e os 
demais de biografia. Retirando-se 1 livro aleatoriamente dessa prateleira, a probabilidade de que ele seja de culinária 
é de x%, de que seja um romance é de (x + 8)% e de que seja uma biografia é de (2x – 4)%. Quantos livros de biografia 
há nessa estante? 
A) 18.       B) 20.                       C) 22.             D) 24. 
  

28 
O décimo termo de uma progressão aritmética é 67 e o segundo termo é 11. A soma dos algarismos do sexto termo 
dessa sequência é: 
A) 5.                       B) 9.                  C) 12.         D) 15. 
 

29 
Um hotel dispõem de 120 quartos sendo que dentre eles: 

 63 possuem forno de micro-ondas; 

 77 possuem banheira de hidromassagem; e, 

 25 não possuem nem banheira de hidromassagem e nem forno de micro-ondas.  
O número de quartos desse hotel que possui apenas um dos dois itens mencionados é:  
A) 40.          B) 45.         C) 50.                D) 55. 
 

30 
As raízes da equação x2 – px + m = 0 são 1 e 2. Assim, a raiz da equação px + 3 m = 0 é: 
A) –1.                B) –2.                  C) 3.            D) 4. 
 

31 
A quarta parte de um número inteiro ímpar menos 2 é menor que três quartos. Quantos números inteiros tornam 
essa sentença verdadeira? 
A) 4.      B) 5.                          C) 6.                    D) 7. 
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32 
O gráfico da f(x) = x2 + kx – 12 passa pelos pontos (–3, 0) e (m, 8). Sendo m > 0, a soma k + m é igual a:  
A) 2.                                          B) 3.                                           C)  4.                                           D) 5. 
 

33 
Um filme foi exibido na televisão em três partes da seguinte forma: 

 a primeira parte durou 24 minutos; 

 a segunda parte durou 12 minutos a mais que a primeira parte; e, 

 a terceira parte durou 6 minutos a menos que a segunda parte. 
Assim, a fração do filme que corresponde a sua parte final é: 
A) 1/3.                   B) 1/4.                  C) 2/5.                 D) 3/10. 
 

34 
Um paralelepípedo retângulo tem dimensões x, 2x e 3x. Se o volume desse paralelepípedo é 1.296 cm3, então a área 
de sua superfície totaliza: 
A) 792 cm2.                                B) 824 cm2.                    C) 846 cm2.                      D) 968 cm2. 
 

35 
Juliana recortou uma folha de papel quadrada que retirou de um bloquinho contendo 40 folhas. Considere que 
Juliana efetuou o corte na direção de uma das diagonais da folha e observou que cada parte obtida correspondia a 
um triângulo cujo maior lado mede 4 cm. A área de todas as folhas que sobraram no bloquinho, considerando apenas 
um dos lados de cada uma delas, corresponde a: 
A) 286 cm2.             B) 312 cm2.             C) 364 cm2.               D) 420 cm2. 
 

36 
O ponto de interseção de duas retas cujas equações são y = 2x – 5 e y = –x + 4 apresenta abscissa e ordenada 
respectivamente: 
A) Positiva e positiva.       C) Negativa e positiva. 
B) Positiva e negativa.      D) Negativa e negativa. 
 

37 

Sejam as matrizes M = 

















321

2610

148

e N =















 

377

2x4

1x65

. O valor inteiro de x para que os determinantes dessas 

matrizes sejam iguais é:  
A) 1.             B) 2.                       C) 3.                                          D) 4. 
 

38 
Observe a sequência numérica a seguir: 

2, 6, 8, 24, 26, 78, 80,... 
 

O primeiro número de 4 algarismos dessa sequência é: 
A) 1.746.           B) 1.982.                             C) 2.096.                              D) 2.184.  
 

39 
O quociente da divisão do polinômio P(x) = x2 + kx – 2 por D(x) = x + 5 é igual a x – 2 e o resto dessa divisão é r. Assim,    
k + r é igual a: 
A) 9.         B) 11.                     C) 13.                    D) 15. 
 

40 
Nos cinco primeiros dias de funcionamento de uma nova pizzaria a sequência numérica do número de pedidos de 
pizza diários por telefone correspondeu a uma progressão geométrica crescente de razão 2 e cuja soma dos termos é 
93. Se a pizzaria funciona todos os dias da semana e foi inaugurada numa quarta-feira, então quantos pedidos por 
telefone foram feitos no primeiro final de semana considerando sexta, sábado e domingo? 
A) 72.           B) 78.                C) 84.             D) 88. 
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BIOLOGIA   
 

41 
“A dengue é um vírus RNA, de filamento único, envelopado e que possui quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e   
DEN-4.7. O mosquito adquire o vírus ao se alimentar do sangue de doente que se encontra na fase de viremia, que 
começa um dia antes do surgimento da febre e vai até o sexto dia de doença. Uma vez infectado o mosquito inocula o 
vírus junto com a sua saliva ao picar a pessoa sadia.” 

(Disponível em: http://revista.fmrp.usp.br/2010/vol43n2/Simp6_Dengue.pdf.) 
 

Portanto, no que se refere à transmissão da dengue, é INCORRETO afirmar que:  
A) O vírus Aedes aegypti é transmitido pela fêmea do vetor. 

B) A transmissão é feita por um mosquito que tem hábitos diurnos.    
C) Os mosquitos infectados podem transmitir o vírus à descendência pelos ovos. 
D) A transmissão se faz pela picada do mosquito no ciclo homem – Aedes aegypti – homem. 
 

42 
Sobre as formas de transmissão da síndrome da imunodeficiência adquirida, analise as afirmativas a seguir. 
I. A mulher contaminada com o vírus pode amamentar tranquilamente, pois não há perigo de transmitir a doença para 

seu filho.  
II. Ao ser perfurada por uma agulha contaminada com o vírus, uma pessoa não adquire a doença e, sim, somente se 

receber sangue na forma de transfusão. 
III. Numa relação sexual a mulher não passa o vírus para o homem, somente ele poderá transmitir para ela através do 

sêmen contaminado.  
IV. Uma mulher grávida, portadora do vírus, ao fazer o uso de medicamentos adequados, diminui muito a chance de 

transmissão da doença para o seu filho.  
V. Objetos que possam entrar em contato com o sangue, como lâmina de barbear, tesoura ou até mesmo instrumentos 

de tatuagens e acupuntura, podem transmitir o vírus se tiverem sido utilizados em pessoas infectadas.  

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.    B) IV e V.   C) I, II e III.    D) III, IV e V. 
 

43 
A poliomielite é uma doença causada por um vírus envelopado que se multiplica inicialmente nas células da garganta 
e do intestino delgado. Ela pode causar a morte, se os nervos que controlam os músculos do sistema respiratório 
forem atingidos. Essa doença tem como uma das medidas profiláticas o tratamento de doentes, porém a sua 
erradicação pode ser feita de forma eficiente através de: 
A) Vacinação de cães.       C) Vacinação com a Salk e a Sabin.  
B) Vacinação com a BCG.     D) Erradicação dos insetos vetores.   
 
As questões 44 e 45 referem-se ao trecho a seguir. Leia-o atentamente. 
 

“As vitaminas são nutrientes reguladores que, junto às enzimas, controlam as reações químicas do corpo. De modo 
geral, não é necessário ingerir remédios à base de vitaminas, pois muitas estão presentes em frutas, leite, legumes, 
verduras e carnes. Existem as vitaminas que dissolvem bem em gorduras, e são conhecidas por lipossolúveis, e as que 
dissolvem em água, conhecidas por hidrossolúveis.” 
 

44 
Das alternativas a seguir qual é a vitamina lipossolúvel que protege as partes da célula contra oxidação e radicais 
livres? 
A) Vitamina C.    B) Vitamina E.   C) Ácido fólico.   D) Vitaminas B1 e B2. 
 

45 
Das alternativas a seguir qual é a vitamina hidrossolúvel que age na formação das hemácias e no metabolismo dos 
ácidos nucleicos? 
A) Niacina.    B) Vitamina K.   C) Vitamina B6.   D) Vitaminas B12.  
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46 
Relacione adequadamente as colunas a seguir. 
(Considere que alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez.) 

1. Tuberculose. 

 
2. Leptospirose. 

 
3. Sarampo. 

 
4. Doenças de Chagas. 

(     ) As bactérias podem penetrar também pelas mucosas da boca, narinas e olhos. 
(     ) A transmissão pode ser feita pela ingestão de alimentos contaminados pelos 

protozoários.  
(     ) O bacilo é adquirido pela inalação. 
(     ) O vírus é adquirido pelo contato de gotículas de saliva eliminadas por pessoas 

contaminadas. 
(     ) A prevenção da doença é feita com a vacina BCG. 
(     ) A bactéria penetra no corpo através da pele.  

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3, 1, 2, 4.     B) 2, 4, 3, 3, 1, 2.  C) 2, 4, 1, 3, 1, 2.    D) 3, 2, 3, 1, 1, 4.  
 

47 
“Causada pela bactéria Vibrio cholerae, a cólera é uma doença que faz o indivíduo perder de 12 a 20 litros de líquido 
por dia. É uma doença adquirida _________________________________. O tratamento é feito com antibiótico 
específico e reposição de líquidos e sais minerais.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa 
anterior. 
A) pela mordida de um animal infectado 
B) por relação sexual ou da mãe para o feto durante a gestação 
C) pelo contato com secreção contaminada de pessoas doentes                                                                                               
D) pela ingestão de água ou de alimentos contaminados com fezes de portadores 
 

48 
Os sais minerais são encontrados em estruturas esqueléticas ou dissolvidos em água, e apresentam funções 
fundamentais, como no meio intercelular, que geralmente na forma de íons têm funções genéricas específicas. Como 
por exemplo, contribuir para manter o meio intracelular com pH neutro, semelhante à água pura. Esse tipo de função 
genérica é conhecido por: 
A) Equilíbrio ácido-base.                                                                                                 
B) Equilíbrio elétrico da célula.  
C) Funcionamento de enzimas. 
D) Regulação da quantidade de água na célula.  
 

49 
Polissacarídeos são glicídios de longas cadeias constituídos pela união de muitos monossacarídeos, dentre eles 
destaca-se um tipo nitrogenado, presente no esqueleto dos insetos e nos tecidos dos animais, que funciona como 
uma cola que liga as células. Esses polissacarídeos são conhecidos, respectivamente, por: 
A) Amido e celulose.       C) Quitina e ácido hialurônico. 
B) Quitina e celulose.                                                                    D) Glicogênio e ácido hialurônico.  
 

50 
Uma molécula de proteína é formada pela união de aminoácidos, que apresentam em sua estrutura um grupamento 
amina, um carboxila e um radical, representado pela letra R, que diferencia um aminoácido do outro. Esse radical 
tanto pode ser uma cadeia de carbono, quanto um simples átomo de 
A) ferro.        C) nitrogênio. 
B) oxigênio.       D) hidrogênio.   
 

51 
“Os vasos sanguíneos de menor ou maior calibre, a todo o momento, sofrem lesões dentro do organismo humano. 
Para que não haja perda de sangue por essas lesões, as plaquetas e as próprias células lesadas liberam fatores que 
ativam uma proteína presente no plasma e que, a partir dela, ocorre uma sequência de reações que resultam na 
origem dos coágulos, responsáveis por impedirem a passagem do sangue, até que os vasos lesionados estejam 
restaurados.” Como é chamada a proteína produzida no fígado e responsável por essa sequência de reações? 
A) Fibrina.                       B) Trombina.   C) Fibrinogênio.   D) Protrombina.  
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52 
“Em quase todos os epitélios há uma superfície de contato com o tecido conjuntivo, conhecida por lâmina basal. Uma 
região é formada por ________________ fabricadas pelas células epiteliais e a outra formada por _______________ 
fabricadas pelo tecido conjuntivo.” 

(Linhares, S. e Gewandsznajder, F. Biologia, volume único. 1ª edição. Editora Ática, SP. 2009.) 
 

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) glicoproteínas / queratina      C) glicoproteínas / fibras de proteínas 
B) fibras de proteínas / melanina    D) fibras de proteínas / glicoproteínas                                                                                               
 

53 
Analise e complete a tabela a seguir: 
 

 DNA RNA 

Bases pirimídicas Citosina e I Citosina e II 

Bases púricas Adenina e III Adenina e IV 
 

A) I. Guanina / II. Uracila / III. Timina / IV. Guanina.                                                                                           
B) I. Guanina / II. Guanina / III. Timina / IV. Uracila.                                                                                              
C) I. Timina / II. Uracila / III. Guanina / IV. Guanina.                                                                                               
D) I. Uracila / II. Timina / III. Guanina / IV. Guanina.                                                                                              
 

54 
Sobre as características das fibras que compõem o tecido conjuntivo, analise: 

 feitas de uma glicoproteína que cede a tração, mas que retorna a forma original; 

 feitas de um tipo de proteína muito resistente à tração; e, 

 feitas de um tipo de colágeno associado a uma glicoproteína, formando uma rede de sustentação em alguns órgãos.  
Essas fibras são conhecidas, respectivamente, por: 
A) Colágenas /elásticas / reticulares.     C) Elásticas / reticulares / colágenas.  
B) Elásticas / colágenas / reticulares.    D) Reticulares / elásticas /colágenas.                                                                                                
 

55 
“É um tipo de célula do tecido ósseo, que “rói” a parte interna do osso, aumentando a cavidade óssea onde está a 
medula, colaborando, também, com o equilíbrio de cálcio no corpo, quando a taxa deste diminui no sangue.” Essa 
célula é conhecida por: 
A) Endósteo.   B) Osteócitos.   C) Osteoclastos.                D) Osteoblastos. 
 

56 
O pâncreas é uma célula mista que desempenha tanto funções endócrinas quanto exócrinas. A parte endócrina é 
constituída por centenas de aglomerados celulares conhecidos por ilhotas pancreáticas, que apresentam dois tipos 
celulares: células beta e células alfa. Sobre essas células, assinale a afirmativa correta. 
A) As células alfa produzem o hormônio insulina. 
B) As células beta produzem o hormônio insulina. 
C) As células beta produzem o hormônio glucagon. 
D) As células alfa produzem os hormônios insulina e glucagon. 
 

57 
“O sangue oxigenado sai do coração, e vai a todos os sistemas corporais, impulsionado pelo ventrículo esquerdo, onde 
retorna ao coração pelo átrio direito por duas grandes veias cavas, uma delas, a veia cava superior, traz o sangue que 
irrigou _________________________________.” 

(Amabis, J. M. e Martho, G. R. Biologia dos organismos, volume 2. Editora moderna, 3ª edição. São Paulo, 2010.) 
 

Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) os braços e as pernas                                                                                               
B) as pernas e a parte inferior do corpo 
C) a cabeça, as pernas e a parte superior do corpo 
D) a parte superior do corpo, os braços e a cabeça 
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58 
A melatonina é um hormônio produzido ao escurecer do dia, ajuda o organismo a se preparar para dormir e atinge 
seu nível máximo quando estamos dormindo. Esse hormônio é produzido por qual glândula endócrina?  
A) Pineal.    B) Tireoide.   C) Paratireoideas.  D) Neuro-hipófise. 
  

59 
A medula espinal situada no interior da coluna vertebral além de intermediar comunicação do corpo com o encéfalo 
também é responsável pelas respostas reflexas medulares, como, por exemplo, o reflexo patelar, testado pelo 
médico ao bater com um martelinho no joelho do paciente. Sobre esse reflexo, analise as alternativas e assinale a 
correta. 
A) Nesse reflexo tomam parte apenas dois neurônios: um motor e um associativo.                                                                                                
B) O neurônio motor conduz o impulso medular até o músculo da coxa, provocando sua contração.  
C) O neurônio sensitivo percebe a batida e leva o impulso à medula espinal que o transmite ao encéfalo. 
D) O neurônio associativo percebe a batida e leva o impulso à medula espinal que o transmite ao músculo da coxa, 

contraindo-o. 
 

60 
Sobre o que se refere à respiração, analise as afirmativas a seguir.  
I. Os centros nervosos que controlam a respiração localizam-se no bulbo encefálico e na medula espinal.  
II. Na inspiração, o diafragma desce e as costelas sobem, fazendo o volume da caixa torácica aumentar, forçando o ar 

entrar nos pulmões.  
III. Quando há diminuição pronunciada da concentração de gás oxigênio no sangue, ocorre a diminuição da frequência 

respiratória.  
IV. Na expiração, o diafragma sobe e as costelas descem, fazendo o volume da caixa torácica aumentar, forçando o ar 

sair dos pulmões. 
Estão INCORRETAS apenas as afirmativas 
A) I e III.   B) I e IV.   C) II e III.   D) III e IV. 
 

CONHECIMENTOS REGIONAIS E ATUALIDADES   
 

61 
“A mais longa e severa estiagem da história do Rio Grande do Norte está fazendo o maior reservatório do estado secar. 
Diversos municípios estão em situação de emergência e alguns já entraram em colapso, sem nenhuma água. A seca 
afeta moradores, a produção agropecuária e até o PIB do estado. A falta de chuva nos últimos anos é um grave 
problema. Se não chover logo, as barragens podem entrar no volume morto, e comprometer ainda mais a distribuição 
de água.”     (Disponível em: http://especiais.g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/2016/colapso-hidrico/.) 
Entende-se por “volume morto”: 
A) A reserva de água profunda das represas, armazenada abaixo do ponto de captação. 
B) A parte da água sem dejetos ou impurezas de espécie alguma e que poderiam danificar o restante da água. 
C) Aquela parte da água, potável, que pode ser usada para abastecimento sem um tratamento antes de ser distribuída. 
D) A água mantida por uma série de razões técnicas, que impede a manutenção da vida aquática e que não pode ser 

bombeada. 
 

62 
“Apesar da chuva, reservatórios do RN continuam em situação crítica –70% dos açudes monitorados estão secos ou em 
volume morto. Nível baixo das águas da maior barragem do estado fez ressurgir as ruínas do cemitério da antiga cidade 
de São Rafael. Apesar das chuvas que caíram no fim de semana em 39 municípios do Rio Grande do Norte, as reservas 
hídricas do estado continuam em situação crítica, aponta relatório do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do 
Norte (Igarn).”  
(Disponível em: http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2016/02/maior-barragem-do-rn-volta-receber-agua-mas-volume-ainda-e-

critico.html.) 

A maior barragem do estado do Rio Grande do Norte a que se refere o enunciado é: 
A) Umari.        C) Gargalheiras. 
B) Santa Cruz.       D) Armando Ribeiro Gonçalves.  
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63 
“Esse ano, a Penitenciária Estadual de Alcaçuz (RN) foi símbolo do caos carcerário existente no Brasil e que, nos 
primeiros dias de 2017, em meio a uma aguda crise, deixou mais de 130 presos mortos. Alcaçuz entrou no noticiário por 
ter sido palco, do terceiro maior massacre do ano dentro de presídios. Naquele fim de semana, integrantes do Primeiro 
Comando da Capital mataram 26 homens do Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte (SDC), dissidência do PCC 
surgida em 2015.”  

(Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/entenda-a-crise-no-presidio-de-alcacuz-no-rio-grande-do-norte.) 
 

Esse presídio, o maior do Rio Grande do Norte, que está para ser desativado, está localizado em: 
A) Mossoró.   B) Ceará-Mirim.   C) Nísia Floresta.  D) Afonso Bezerra. 
 

64 
“O polêmico projeto de transposição das águas do rio São Francisco encontra-se novamente em bastante evidência. O 
projeto, consolidado no imaginário das pessoas há bastante tempo, vem sendo apresentado pelo Governo como a 
redenção da grande região do semiárido nordestino dos estados de PE, PB, RN e CE. O mesmo tem como objetivo 
abastecer 8 milhões de pessoas, 268 cidades e irrigar 300 mil hectares de terras, a um custo superior a 3 bilhões de 
reais, somente em obras de engenharia, que incluem estações de bombeamento, túneis, aquedutos e reservatórios.”  
(Disponível em: http://www.fundaj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1191%3Aa-transposicao-do-rio-sao-francisco-e-o-

rn-&catid=75&Itemid=717.) 
 

Sobre o Projeto de Transposição do Rio São Francisco, analise as afirmativas a seguir. 
I. É apontada como a obra mais cara e de maior importância dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 
II. Irá afetar um dos rios mais importantes do Brasil, em extensão e importância na manutenção da biodiversidade, e na 

utilização em transportes e abastecimento. 
III. O projeto da transposição do “Velho Chico” é recente, concebido no segundo governo de Dilma Rousseff e 

interrompido com seu Impeachment. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.    B) II.    C) III.    D) I e II. 
 

65 
“O jornal Financial Times afirma que, de acordo com a Polícia Federal, a operação ‘Carne Fraca’ simboliza a moral 
fragilizada dos agentes públicos que supostamente permitiram-se serem corruptos. A publicação também destaca que a 
investigação pode minar a credibilidade das empresas envolvidas e da indústria brasileira de carne: ‘A investigação (...) 
levantará preocupações sobre a pecuária e a indústria de carne do Brasil, que cresceu na última década e se tornou uma 
das mais importantes do mundo’.” 

(Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/imprensa-internacional-repercute-operacao-carne-fraca-no-brasil.ghtml.) 
 

No Rio Grande do Norte (RN), em relação à pecuária é correto afirmar que: 
A) A partir da criação de “oficinas” de carne seca (carne salgada), o comércio de carne fresca foi extinto. 
B) A pecuária bovina é, de longe, a principal atividade do RN, sustentáculo de sua economia desde os tempos coloniais. 
C) Essa atividade econômica exerceu um papel importante na ocupação e no povoamento do sertão e de terras do 

agreste norte-riograndense. 
D) O setor da pecuária que já calculava muitos prejuízos provocados pela seca, com o problema da “carne fraca” 

deteriorou-se por completo. 
 

66 
“A previsão é de inverno abaixo da média para os próximos meses na região Nordeste. É o que aponta o relatório da 
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn). As chuvas deverão ficar 35% dentro da 
normalidade e somente 20% acima do normal, segundo previsão dos meteorologistas que participaram do 17º 
Workshop Internacional de Avaliação Climática, reunião que reuniu especialistas de sete estados, entre eles o Rio 
Grande do Norte, com apresentação de prognóstico para abril, maio e junho.” 

(Disponível em: http://www.fiern.org.br/index.php/noticias/noticias-fiern/1885.) 
 

O clima do Rio Grande do Norte sofre variações de região para região. Assinale a alternativa que apresenta um dos 
tipos de clima que caracterizam esse estado. 
A) Agreste.   B) Semiárido.   C) Equatorial.   D) Setentrional. 
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67 
“Após 11 anos de discussão e idas e vindas, foi aprovado nesta quarta-feira pela Câmara dos Deputados o texto principal 
do projeto de lei que regulamenta e amplia a possibilidade de terceirização das contratações no mercado de trabalho 
brasileiro. Controverso, o texto foi votado em meio ao cabo de guerra entre alguns sindicatos, PT, PSOL e PCdoB de um 
lado e empresários e siglas de oposição de outro.”            (Disponível em: http://crcgo.org.br/novo/?p=5434.) 
 

O principal objetivo da lei da terceirização é regulamentar a contratação de serviços terceirizados e ampliar os casos 
em que a modalidade de contratação é legal. Dentre os principais critérios propostos destaca-se o seguinte: 
A) Mesmo que passe a ser terceirizado, o trabalhador poderá continuar se filiando ao sindicato anterior. 
B) A empresa terceirizada (a prestadora de serviços) não é obrigada a pagar FGTS, 13º ou contribuir com o INSS. 
C) O terceirizado tem direito aos benefícios concedidos pela prestadora de serviços, mas não pela empresa que a 

contrata. 
D) A lei aprovada  garante o mesmo salário e os mesmos benefícios para os trabalhadores terceirizados e os contratados 

diretamente. 
 

68 
“A Campanha da Fraternidade (CF) 2017 tem como tema ‘Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida’ e o 
lema ‘Cultivar e guardar a criação’. Buscando alertar para o cuidado da criação, de modo especial dos biomas brasileiros, 
a campanha teve início em todo o país no dia 1º de março.” 

(Disponível em: http://www.a12.com/noticias/detalhes/campanha-da-fraternidade-2017-ja-conta-com-texto-base-cartaz-e-hino.) 
 

A proposta é dar ênfase à diversidade de cada bioma e criar relações respeitosas com a vida e a cultura dos povos que 
neles habitam. Assinale a alternativa que contém um bioma do Rio Grande do Norte. 
A) Pampa.   B) Caatinga.   C) Mata de Cocais.  D) Mata de Araucária. 
 

69 
Leia os trechos a seguir. 
 

“O Rio Grande do Norte terá, em breve, a sua primeira fábrica de equipamentos para energia solar. Por questões de 
sigilo, o governo não pôde revelar mais detalhes sobre a fábrica como nome da empresa responsável, local onde ela 
será instalada, nem o volume de investimentos.” 
(Disponível em: https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2017/02/rio-grande-norte-ganhara-primeira-fabrica-de-equipamentos-para-

energia-solar/31146.) 
 

“Rio Grande do Norte se aproxima dos 3GW em energia eólica. Atualmente, das 106 usinas em funcionamento em todo 
o RN, 63 estão localizadas no Mato Grande. A região concentra 60% de todos os parques eólicos do Rio Grande do 
Norte. A área engloba os municípios de João Câmara, Parazinho, São Miguel do Gostoso, Jandaíra, Pedra Grande e Rio 
do Fogo.” 

(Disponível em: https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2016/08/rio-grande-norte-se-aproxima-dos-3gw-em-energia-eolica/29981.) 
 

Os dois trechos anteriores se relacionam à(s) 
A) Produção de bioenergia do RN.     C) Fontes não renováveis de energia do RN. 
B) Produção de energia limpa do RN.    D) Hegemonia da produção energética do RN. 
 

70 
“O estado do Rio Grande do Norte historicamente é conhecido como um dos fortes do movimento feminista no Brasil. 
Desde os tempos mais antigos, com a índia Clara Camarão e Celina Guimarães Viana, até os dias atuais, com a 
professora Debora Seabra que se tornou a primeira professora brasileira portadora da Síndrome de Down.” 

(Disponível em: https://grupodiversidadepotiguar.wordpress.com/2015/03/04/conheca-10-mulheres-potiguares-que-fizeram-historia/.) 
 

Das personalidades citadas, entre muitas outras mulheres que se destacaram e se destacam no Rio Grande do Norte, 
a nível nacional e internacional, Clara Camarão liderou um grupo de guerreiras nativas na luta contra os holandeses e 
Celina Guimarães Viana é conhecida por: 
A) Se tornar a primeira eleitora registrada no Brasil. 
B) Ter sido uma educadora, escritora e poetisa potiguar. 
C) Ter sido a primeira prefeita eleita no Brasil e na América Latina. 
D) Ter sido a primeira mulher a ocupar o cargo de deputada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. 
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71 
“Em 1942, época da Segunda Guerra Mundial, a posição geográfica de Natal foi classificada como ‘um dos quatro pontos 
mais estratégicos do mundo’ pelo Departamento de Guerra dos EUA. Na época as praias de Natal eram frequentadas 
somente por pescadores e a população ribeirinha. Os militares americanos tornaram algumas praias famosas, como a 
Praia dos Artistas, que recebeu esse nome por causa das muitas personalidades que eram vistas no lugar.” 

(Disponível em: https://vivernatal.wordpress.com/2014/01/02/11-curiosidades-de-natal-rn-que-poucos-sabem/.) 
 

Os demais pontos, considerados também estratégicos na avaliação norte-americana, foram: 
A) Panamá, Bering e Cuba.      C) Danúbio, Corinto e Midi. 
B) Mancha, Kiel e Houston.     D) Suez, Gibraltar e Bósforo. 
 

72 
“Integrantes de movimentos sociais, sindicatos e trabalhadores de várias áreas protestaram, em Natal, contra as 
reformas da previdência e trabalhista, além do projeto de terceirização do trabalho. De acordo com os organizadores, 
25 mil pessoas participaram da manifestação. A Polícia Rodoviária Federal estima que eram 8 mil pessoas no protesto.” 
(Disponível em: http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2017/03/natal-tem-protesto-contra-reformas-da-previdencia-e-trabalhista.html.) 

 

Os protestos referentes à Reforma da Previdência assolam o Brasil todo. Acerca das regras vigentes para 
aposentadoria e daquelas que são preconizadas pela reforma previdenciária, analise as afirmativas a seguir. 
I. Em ambas, na lei vigente e na reforma, prevalece como regra básica para aposentar, apenas o critério da idade. 
II. A proposta do governo para a Reforma da Previdência exigirá que homens e mulheres tenham 65 anos de idade para 

se aposentar. 
III. Na reforma, extingue-se a igualdade de gênero (que funciona atualmente), tanto na idade, quanto no tempo de 

contribuição para a aposentadoria. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.    B) II.    C) III.    D) II e III. 
 

73 
“A Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) está investigando um caso suspeito de febre amarela de um paciente 
residente no município de Venha-Ver, na região Oeste do Rio Grande do Norte. Diante da situação epidemiológica do 
Brasil em relação à febre amarela, os profissionais de saúde do RN são orientados a notificar os casos suspeitos da 
doença de forma imediata, conforme determinação do Ministério da Saúde.” 

(Disponível em: http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2017/02/secretaria-de-saude-investiga-caso-suspeito-de-febre-amarela-
no-rn.html.) 

 

A febre amarela é largamente conhecida por todos nós, brasileiros. Sabemos que é causada por um vírus, inoculado 
em nosso corpo pela picada de um mosquito. Fala-se em febre amarela urbana e silvestre. Sobre essas duas 
modalidades, assinale a afirmativa correta. 
A) O vírus que causa a febre amarela urbana ou a silvestre é exatamente o mesmo. Isso significa que os sinais, os 

sintomas e a evolução da doença são exatamente os mesmos. 
B) Se uma pessoa que frequentou a região de matas, vindo para região urbana ela automaticamente irá iniciar o ciclo 

urbano da febre amarela, mesmo que não tenha o vírus ativo. 
C) A diferença entre as duas modalidades está “apenas” na forma de contágio. A febre amarela silvestre é transmitida 

por mosquitos e a urbana, por contágio direto entre os infectados. 
D) Na febre silvestre o contágio é indireto: mosquitos picaram macacos e depois esses atacaram as pessoas que 

adoeceram. Por isso há relatos de mortes de pessoas e macacos nas regiões acometidas.  
 

74 
“‘Duas Unhas de Queijo’ é o livro que resgata a história dos queijos artesanais brasileiros. Segundo o autor, ‘Depende do 
clima, da altitude, da espécie de pastagem, da forma de manejo, da raça do gado, e, evidentemente, do saber fazer 
passado de geração a geração’. (João Castanho) Foi atrás dessas peculiaridades que o jornalista João Castanho Dias 
percorreu o país para mostrar, em primeira mão, os mais tradicionais queijos manufaturados por pequenos 
produtores.”           (Disponível em: http://www.goiabadademarmelo.com.br/2017/02/duas-unhas-de-queijo-livro-resgata.html.) 
 

Apesar de não entrar como capítulo, o Rio Grande do Norte está contemplado entre as “curiosidades” iniciais do livro 
quando é citado. Trata-se do queijo de coalho e manteiga, uma delícia tradicional do estado, característico 
principalmente da seguinte região:  
A) Bodó.   B) Caiacó.   C) Seridó.   D) Mossoró. 
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75 
Observe a imagem. 

 
(Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=forte+dos+tres+reis+magos+em+natal_AUIBygC&biw=1920&bih=925&dpr=1#imgrc= 

OMEpNapGGLKiAM.) 
 

Este ponto turístico e histórico de Natal é um dos mais importantes da cidade. O Forte dos Reis Magos guarda uma 
grande herança sobre a história da cidade e sua fundação. Sobre esse forte é correto afirmar que: 
A) Foi edificado pelos holandeses durante a ocupação que fizeram no Nordeste brasileiro.  
B) Foi neste forte que os ingleses, outros invasores estrangeiros, se renderam à revolta luso-brasileira.  
C) Foi edificado como resposta da coroa portuguesa e espanhola à ameaça dos corsários franceses que traficavam o 

pau-brasil. 
D) É o primeiro forte a ser construído no Brasil, erguido ainda no início da colônia e, hoje, considerado patrimônio 

histórico e cultural do Brasil.  
 

76 
“No Brasil, as queimadas não param. Mas há uma questão óbvia: a população não para de colocar fogo. E, com uma 
condição climática que favorece a propagação, o resultado é absurdo. Então, há uma falha na fiscalização, 
principalmente porque há uma detecção por satélite quase em tempo real e as informações estão disponíveis para uso. 
O monitoramento por satélite do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) consegue diagnosticar todos os focos 
de incêndio que tenham pelo menos 30 metros de extensão por 1 metro de largura. No Rio Grande do Norte em 2016, 
foram detectados 439 focos de queimadas.” 

(Disponível em: http://g1.globo.com/natureza/noticia/2016/01/queimadas-crescem-275-e-brasil-registra-2-pior-ano-desde-1999.html.) 
 

Em relação às queimadas e às sanções legais a elas relacionadas, assinale a única alternativa correta. 
A) O uso de fogo como técnica para suprimir vegetação não é absolutamente proibido, mas a lei impõe que ele seja 

rigorosamente controlado. 
B) Não existe, no Brasil, locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris 

ou florestais, práticas, consideradas retrógradas.  
C) É permitida a prática livre de queimadas para conservar a vegetação nativa, já que as características desse tipo de 

vegetação se associam evolutivamente à ocorrência de fogo. 
D) Profissionais habilitados comprovam através de experiências que o fogo é o único meio viável e barato de manejo 

das propriedades, o que inviabiliza a lei contra queimadas e suas sanções. 
 

77 
Os primeiros poços perfurados no Rio Grande do Norte, nos municípios de Grossos e Macau, por volta de 1956, 
tinham como objetivo estudar as possibilidades de existência de petróleo, que justificasse a exploração nessa área, 
que veio a ser chamada de Bacia Potiguar. Após a descoberta de petróleo e a intervenção da Petrobras, o petróleo 
passou a fazer parte da economia norte-rio-grandense. Atualmente 
A) toda a produção de petróleo que ainda resiste no RN é destinada à produção de gás de cozinha (GLP – Gás Liquefeito 

de Petróleo).  
B) a Petrobras, após decretar oficialmente falência, retirou sua participação na economia do Estado fechando suas 

refinarias potiguares. 
C) o Rio Grande do Norte ainda é o terceiro maior produtor de petróleo do Brasil. O estado do Rio de Janeiro ocupa o 

primeiro lugar nesse ranking. 
D) a produção no Rio Grande do Norte reflete o esforço de milhares de trabalhadores potiguares mantendo a 

hegemonia na produção de petróleo em terra do país. 
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78 
“No Rio Grande do Norte, o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular (CDHMP), em parceria com o Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no RN (ACNUR), têm um trabalho de assistência social, integrando os 

refugiados no novo local de moradia. ‘A ênfase é promover ações na área de Educação, Saúde e Acesso ao Emprego e 

Renda’, disse Aluízio Matias, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. O estado abriga cerca de 22 

refugiados, cuja maioria está fugindo de países da América Latina em situação de conflito. Os refugiados no Rio Grande 

do Norte, assim como em outras partes do mundo, estão sob o mandato do Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados que desenvolve um grande trabalho de assistência humanitária.” 
(Disponível em: http://www2.uol.com.br/omossoroense/300706/conteudo/cotidiano9.htm.) 

 

Sobre a situação dos refugiados, de uma maneira geral, é correto afirmar que: 

A) O contingente total de refugiados do estado do Rio Grande do Norte é de sírios, expulsos por guerras civis, 

perseguições políticas, ideológicas e religiosas, violências étnicas e tribais. 

B) Todos os refugiados chegam ao Brasil por conta própria e em nosso país, por conta de nossa política alfandegária 

democrática, não enfrentam obstáculos para a integração na nova sociedade. 

C) O Rio Grande do Norte é hoje o único estado brasileiro que recebe refugiados em programas de reassentamento, 

participando ativamente da implementação da política nacional sobre o refúgio. 

D) Eles fogem, entre outras razões, devido às perseguições por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou 

opiniões políticas e por não encontrarem condições de sobreviver em seu próprio país. 

 

79 
Observe as imagens a seguir. 
 

 
(Imagem I. Disponível em: http://tudodorn.blogspot.com.br/2014/11/vegetacao-do-rn.html.) 

 

 
(Imagem II. Disponível em: http://tudodorn.blogspot.com.br/2014/11/vegetacao-do-rn.html.) 

 

Tendo em vista alguns tipos de vegetação característicos do Rio Grande do Norte, podemos afirmar que as imagens 

correspondem, respectivamente, à: 

A) Mata de Cocais e Caatinga.       

B) Araucária e Floresta das Serras.     

C) Floresta Subcaducifólia e Mata Atlântica.  

D) Manguezal e Floresta Ciliar de Carnaúba. 
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80 
Leia atentamente os trechos a seguir. 
 

“A rua em que nasci se chamava lindamente: Rua das Virgens. Em 55 pregaram na rua o meu nome. Escrevi desaforo, 

xinguei meio mundo. Mas a placa ficou lá. E na casa ainda me botam uma outra que diz que ali nasci eu, a 30 de 

dezembro de 1898. Conclusão: sou o único rio-grandense vivo que não pode negar a idade.” 
 

“Sou da geração de Lampião e Luís Carlos Prestes. Também da de seis acadêmicos da Brasileira de Letras. Eu na 

academia? Pra quê? O Afrânio Peixoto dizia que eu era um provinciano profissional e incurável. Não sou nem federal, 

nem estadual. Sou municipal. Fico por aqui. E quando saio sou como pombo-correio. Volto certinho pro meu canto. 

Daqui, só pro Alecrim (bairro do cemitério de Natal).” 
 

Natal é a terra do escritor, professor famoso e autor de célebre frase: “O melhor do Brasil é o brasileiro” e, também, 

dos trechos e anteriormente citados. Considerado um dos maiores folcloristas nacionais, trata-se de: 

A) Olavo Bilac.   B) Ferreira Gullar.  C) Ariano Suassuna.  D) Câmara Cascudo. 

 

NORMAS PERTINENTES AOS CBMRN   
 

81 
Julgue o trecho a seguir: “O militar alistável é elegível e, se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela 

autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.” Nos termos 

das normas constitucionais aplicáveis aos militares dos Estados, o trecho apresentado 

A) é falso, já que o militar não é elegível.   

B) corresponde a uma norma revogada pela atual Constituição Federal. 

C) é parcialmente correto, pois, se eleito, o militar fica em licença remunerada. 

D) corresponde a uma norma verdadeira, conforme previsto na Constituição Federal. 

 

82 
Julgue o trecho a seguir: “O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele 

incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de guerra.” Nos termos das normas 

constitucionais aplicáveis aos militares dos Estados, o trecho apresentado 

A) corresponde a uma norma revogada pela atual Constituição Federal. 

B) é falso, já que o oficial não perde a patente se for julgado indigno do oficialato.   

C) corresponde a uma norma verdadeira, conforme previsto na Constituição Federal. 

D) é falso, pois o julgamento por tribunal militar de caráter permanente se aplica em tempo de paz.  

 

83 
Nos termos das normas constitucionais atuais, aos pensionistas dos militares dos Estados aplica-se o(a) 

A) regime geral de previdência social.  

B) que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal.  

C) mesma regra aplicável aos pensionistas dos servidores civis. 

D) mesma regra aplicável aos pensionistas dos servidores federais. 

 

84 
Quanto à segurança pública, nos termos da Constituição Federal é correto afirmar que às(aos) 

A) polícias militares cabem a polícia apenas de preservação da ordem pública. 

B) corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa 

civil. 

C) polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se diretamente 

ao Presidente da República. 

D) polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as 

funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais militares. 
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85 
A Constituição Federal dispõe expressamente que a segurança pública é 
A) responsabilidade exclusiva da União. 
B) responsabilidade exclusiva do Estado. 
C) exercida para a preservação da ordem pública. 
D) exercida para a incolumidade específica dos bens públicos. 
 

86 
Quanto à segurança pública, nos termos expressos da Constituição Federal, os Municípios podem instituir guardas 
municipais destinadas à 
A) prevenção de calamidades públicas e situações de emergência. 
B) prevenção e combate ao crime organizado na circunscrição municipal. 
C) proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 
D) proteção dos cidadãos locais, em apoio logístico e operacional à polícia federal. 
 

87 
Nos termos da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, os limites de idade, estabilidade e outras condições de 
transferência do servidor militar para a inatividade devem estar previstos em 
A) lei.    B) decreto.   C) portaria.   D) resolução. 
 

88 
Nos termos da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa que apresenta uma garantia 
constitucional trabalhista que se aplica também aos militares. 
A) Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço – FGTS. 
B) Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. 
C) Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. 
D) Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. 
 

89 
Conforme expressamente previsto na Lei Complementar nº 230/2002, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado, 
instituição permanente, força auxiliar e reserva do Exército brasileiro, organizado com base na hierarquia e na 
disciplina, destina-se à execução das atividades de defesa civil e aos serviços específicos de bombeiros militares, bem 
como à participação, através de organismos especializados,  
A) na defesa do meio ambiente.     C) no combate ao tráfico de drogas. 
B) no combate ao crime hediondo.    D) na defesa do patrimônio cultural. 
 

90 
Conforme expressamente previsto na Lei Complementar nº 230/2002, são funções institucionais do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado, EXCETO: 
A) Atuar na execução das atividades de defesa civil. 
B) Realizar os serviços de prevenção e combate aos incêndios. 
C) Legislar sobre as atividades de segurança contra incêndio e pânico. 
D) Desenvolver pesquisa científica em seu campo de atuação funcional. 
 

91 
A Lei Complementar nº 230/2002 prevê, expressamente que, no exercício de suas funções, os integrantes do Corpo 
de Bombeiros Militar  
A) prescindem de deveres legais.     C) exercerão o poder de polícia judiciária. 
B) prescindem de poder de polícia.    D) exercerão o poder de polícia administrativa. 
 

92 
A Lei Complementar nº 230/2002 estabelece que o Conselho Superior do Corpo de Bombeiros Militar é 
A) órgão de deliberação coletiva.     C) pessoa jurídica de direito privado. 
B) pessoa jurídica de direito público.    D) órgão consultivo do Comando Geral. 
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93 
Conforme a redação original da Lei Complementar nº 230/2002, compete ao Conselho Superior do Corpo de 
Bombeiros Militar as seguintes atribuições, EXCETO: 
A) Elaborar seu próprio regimento interno. 
B) Elaborar o relatório semestral do Corpo de Bombeiros Militar. 
C) Aprovar a proposta orçamentária do Corpo de Bombeiros Militar. 
D) Deliberar sobre os processos de promoção de Oficiais e Praças da Corporação. 

 
94 
Nos termos do Decreto nº 16.038/2002, quanto à estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros Militar é correto 
afirmar que: 
A) Os órgãos de assessoramento são responsáveis pelo planejamento geral. 
B) Os órgãos de execução são os responsáveis pela administração da Corporação. 
C) É estruturado em órgãos de direção superior, de assessoramento e de execução. 
D) Os órgãos de direção superior operacionalizam o emprego de pessoal e equipamentos. 

 
95 
Conforme previsto no Decreto nº 16.038/2002, compete ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Rio Grande do Norte, EXCETO: 
A) Dirigir, coordenar, supervisionar e orientar as atividades técnicas, operacionais e administrativas da Corporação.  
B) Editar leis, portarias e demais normas e diretrizes de serviço e elaborar a proposta orçamentária do Corpo de 

Bombeiros Militar. 
C) Determinar a instauração de sindicância e de processo administrativo disciplinar, bem como aplicar as penalidades 

de sua competência. 
D) Celebrar convênios e ajustes com entidades públicas e privadas visando formar parcerias com vistas à otimização das 

funções institucionais do Corpo de Bombeiros Militar. 

 
96 
De acordo com a Lei nº 4.630/1976, aplicável aos Bombeiros Militares por força da Lei Complementar nº 230/2002, o 
sentimento do dever, o pundonor policial-militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes da Polícia 
Militar, conduta moral e profissional irrepreensível, com observância dos seguintes preceitos da ética policial-militar, 
EXCETO:  
A) Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. 
B) Abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa relativa à Segurança Nacional. 
C) Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes.  

D) Exercer com arbitrariedade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. 

 
97 
Conforme previsto na Lei nº 4.630/1976, aplicável aos Bombeiros Militares por força da Lei Complementar                  
nº 230/2002, são manifestações essenciais do valor policial-militar, EXCETO:  
A) O aprimoramento técnico-profissional.  
B) A fé na elevada missão da Polícia Militar.  
C) O civismo e o culto das tradições históricas e religiosas. 
D) O amor à profissão policial-militar e o entusiasmo com que é exercida. 

 
98 
“O Regulamento Disciplinar dos militares especificará e classificará as transgressões disciplinares e estabelecerá as 
normas relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares, à classificação do comportamento do               
policial-militar e à interposição de recursos contra as penas disciplinares. A Lei nº 4.630/1976 dispõe que as penas 
disciplinares de detenção ou prisão não podem ultrapassar de ____________ dias. ” Assinale a alternativa que 
completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) trinta   B) sessenta    C) noventa   D) quarenta e cinco 
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99 
Nos termos da legislação específica, criar, transformar, extinguir, denominar, localizar e estruturar os órgãos de 
direção, de assessoramento e de execução do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte é 
competência do: 
A) Governador.        C) Comandante Operacional. 
B) Comandante Geral.      D) Secretário de Defesa Social. 
 

100 
Conforme previsto no Decreto nº 16.038/2002, analisar o nível disciplinar da tropa, propor medidas de correção, 
examinar fatos, circunstâncias e consequências de atos que afetem o bom desempenho da atividade Bombeiro 
Militar ou decoro da Corporação é competência direta do(a): 
A) Ajudância Geral.       C) Subcomando Geral. 
B) Assessoria Jurídica.       D) Comissão de Ética e Disciplina. 
 
 

 
 

 

 
 
 



   



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente.  

2. Não é permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculos, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive 

códigos e/ou legislação. Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for 

surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como Ipod, smartphone, telefone celular, agenda eletrônica, 

aparelhos MP3, notebook, tablets, palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina 

fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer 

acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou 

borracha. 

3. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 

inscrição ou em qualquer outro meio. 

4. A duração da prova é de 5 (cinco) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Prova e à 

identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

5. O Caderno de Prova consta de 100 (cem) questões. Leia-o atentamente. 

6. As questões da prova objetiva são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta 

correta. 

7. Com vistas à garantia da isonomia e lisura desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção 

de metais quando do ingresso e saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer tempo 

durante a realização da etapa, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Não será permitido o uso dos 

sanitários por candidatos que tenham terminado as provas. 

8. Ao receber o material de realização da prova, o candidato deverá conferir atentamente o Caderno de Prova, 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 da prova. Cabe única e 

exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões, ao final da prova, se isto ocorrer nos últimos 

trinta minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. O candidato deverá permanecer 

obrigatoriamente no local de realização da prova escrita objetiva de múltipla escolha por, no mínimo, 3 (três) horas 

após o seu início, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Prova. 

11. Os três últimos candidatos ao terminarem as provas deverão permanecer juntos no recinto, sendo somente 

liberados após os três terem entregado o material utilizado, terem seus nomes registrados em ata e estabelecidas 

suas respectivas assinaturas. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- O gabarito oficial preliminar da prova escrita objetiva de múltipla escolha será divulgado na internet, no endereço 

eletrônico www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da sua realização. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra o gabarito oficial preliminar da prova escrita objetiva de múltipla 

escolha disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação desses gabaritos, ou 

seja, de 0h00min do dia 23 de maio de 2017 até as 23h59min do dia 24 de maio de 2017, ininterruptamente, observado 

o horário oficial do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do site www.idecan.org.br. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva disporá de 2 (dois) dias úteis 

para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação, por meio do site www.idecan.org.br. 




