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CCAARRGGOO::  AAGGEENNTTEE  DDEE  VVIIGGIILLÂÂNNCCIIAA  
 

Podemos ser mais dignos? Podemos. 
 

Dificilmente encontramos alguém, a não ser criança ou adolescente naquela fase de autorreferência compulsiva e 
natural, que esteja contente com a situação em geral. 

Que pense ou diga: “Está tudo bem, estamos tranquilos, o país cresce, o povo é razoavelmente bem tratado, nada a 
reclamar…”. 

Manifestações se agitam no Brasil. Pelos mais singulares motivos, ora surreais, ora convincentes, saímos às ruas, 
querendo ordem, progresso e paz, mas admitindo entre nós a violência e o crime, tudo organizado e financiado 
por alguém. Um partido, uma instituição, um grupo… alguém. Pois nada disso acontece aleatoriamente. 

A mim me impressionam centenas de pessoas descendo de um trem quebrado e andando pelos trilhos em busca 
do seu destino ou de uma condução. Às vezes jogam pedras e quebram vidros ou portas do trem, mas a maioria, 
mesmo reclamando, não demonstra indignação. Muitos, num meio sorriso resignado, dizem: “É ruim, mas é assim, que 
fazer?”. 

Ou, quando a enchente mais uma vez inundou a casa, matou a criança, destruiu os bens, e ninguém em alguns anos 
providenciou nada, comentam: “Com a ajuda de Deus, vou mais uma vez começar do zero”. 

Manadas de seres humanos apinhados nos ônibus e trens, sem o menor conforto, pendurados naquelas alças, 
esfregados, amassados por tantos corpos humanos suados e exaustos, dia após dia, ano após ano, consumindo 
diariamente duas, quatro horas de seu tempo, sua saúde, sua vida, vão para o trabalho e voltam, em 
condição subumana, e fazem suas reclamações, às vezes com palavras duras e justas, mas acrescentam: “O que fazer? 
Por aqui é assim”. 

Podemos melhorar de vida? Podemos não ser caçados por bandidos como coelhos pelas ruas dia e noite, podemos 
viver em morros sem nos enfiarmos embaixo da cama nos frequentes tiroteios, podemos ter água para beber, 
cozinhar e tomar banho, e energia elétrica para o chuveiro, o ventilador, a luz da casa? 

Não sabemos para que lado nos virar, onde procurar, a quem recorrer. Talvez a esperança seja não a destruição de 
ônibus, a quebradeira de lojas, a insensatez desatada, mas o gesto mais simples, breve, pequeno, porém transformador, desde 
que a gente saiba o que está fazendo, o que deve fazer: o “voto”. 

Porém uma imensa maioria de nós, embora adulta, nem sabe ler. Outra boa parte da população, se sabe ler, não 
tem energia, interesse, tempo, instrução suficiente para se dedicar a esses assuntos, se informar, debater e descobrir 
algum nome a quem confiar esse voto. 

Então, por estarmos tão cansados, suados, desanimados ou zangados, mas sem lucidez, eles vão receber, na hora 
da eleição, o apoio de quem parou um instante no posto da ilusão e digitou um número, um nome, uma sigla, um 
destino seu, que não acabará significando nada. 

(Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/lya-luft-podemos-ser-mais-dignos-podemos/. Acesso em: 18/08/2015. 
Adaptado.) 

 

01 
Segundo informações do texto, é correto afirmar que 
A) não é possível melhorar de vida. 
B) uma imensa maioria de nós, embora adulta, nem sabe ler. 
C) a única esperança é a destruição de ônibus e a quebradeira de lojas. 
D) a minoria das pessoas não demonstra indignação através de manifestações. 
 

02 
No trecho “Dificilmente encontramos alguém, a não ser criança ou adolescente naquela fase de autorreferência 
compulsiva e natural, que esteja contente com a situação em geral.” (1º§), a expressão sublinhada expressa 
circunstância de 
A) modo.   B) tempo.   C) afirmação.   D) intensidade. 
 

03 
Em “Então, por estarmos tão cansados, suados, desanimados ou zangados, mas sem lucidez, eles vão receber, na hora 
da eleição, o apoio de quem parou um instante no posto da ilusão e digitou um número, um nome, uma sigla, um 
destino seu, que não acabará significando nada.” (10º§), o termo destacado pode ser substituído, sem alteração de 
sentido, por 
A) logo.    B) por isso.   C) entretanto.   D) finalmente. 
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04 
No trecho “Ou, quando a enchente mais uma vez inundou a casa, matou a criança, destruiu os bens, e ninguém em 
alguns anos providenciou nada, comentam: ‘Com a ajuda de Deus, vou mais uma vez começar do zero’.” (5º§), o 
termo destacado denota ideia de 
A) tempo.   B) escolha.   C) conclusão.   D) proporção. 
 

05 
O ponto de interrogação ( ? ) em “Podemos melhorar de vida?” (7º§) tem como objetivo 
A) fazer um questionamento. 
B) marcar pausa de longa duração. 
C) expressar indignação ou surpresa. 
D) representar, na escrita, hesitações comuns na língua falada. 
 

06 
De acordo com a classe de palavras, assinale a relação INCORRETA. 
A) “Manifestações se agitam no Brasil.” (3º§) – pronome. 
B) “Um partido, uma instituição, um grupo… alguém.” (3º§) – artigo. 
C) “Porém uma imensa maioria de nós, embora adulta, nem sabe ler.” (9º§) – preposição. 
D) “Manadas de seres humanos apinhados nos ônibus e trens, sem o menor conforto,...” (6º§)  – substantivo. 
 

07 
No trecho “Talvez a esperança seja não a destruição de ônibus, a quebradeira de lojas, a insensatez desatada,...” 
(8º§),  a palavra destacada, de acordo com o contexto em que se encontra empregada, significa 
A) entretanto.   B) não obstante.  C) possivelmente.  D) excessivamente. 
 

08 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo, EXCETO: 
A) Deus.   B) Coelhos.   C) Interesse.   D) Enchente. 
 

09 
A palavra “alguém”, transcrita do texto, é acentuada pelo mesmo motivo que a seguinte palavra: 
A) País.    B) Água.   C) Ônibus.   D) Porém. 
 

10 
Assinale, a seguir, a afirmativa transcrita do texto que expressa circunstância de negação. 
A) “Manifestações se agitam no Brasil.” (3º§) 
B) “Pois nada disso acontece aleatoriamente.” (3º§) 
C) “A mim me impressionam centenas de pessoas descendo de um trem quebrado e andando pelos trilhos em busca do 

seu destino ou de uma condução.” (4º§) 
D) “Podemos não ser caçados por bandidos como coelhos pelas ruas dia e noite, podemos viver em morros sem nos 

enfiarmos embaixo da cama nos frequentes tiroteios,...” (7º§) 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

11 
Qual é o perímetro de um triângulo equilátero cujos lados medem 17 cm cada um? 
A) 17 cm.   B) 34 cm.   C) 51 cm.   D) 68 cm. 
 

12 
A soma das idades de Daniel e o dobro da idade de Gabriel é 125 anos. Sabendo que a idade de Gabriel é o dobro da 
idade de Daniel, qual é a idade de cada um? 
A) Daniel e Gabriel têm 25 anos cada um.    C) Daniel tem 25 anos e Gabriel tem 50 anos.                                                                                                
B) Daniel e Gabriel têm 50 anos cada um.   D) Daniel tem 25 anos e Gabriel tem 20 anos. 
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13 
Um terreno retangular tem o comprimento medindo 20 metros e largura medindo 12 metros. Qual será a área deste 
terreno? 
A) 60 m².   B) 100 m².   C) 120 m².   D) 240 m².                                                                                                
 

14 
Em um sítio a soma entre o número de porcos e o número de galinhas é igual a 36 animais e a diferença entre eles é 
igual a 6. Sabendo que há mais galinhas que porcos, quantas galinhas há neste sítio? 
A) 15.    B) 20.    C) 21.    D) 31.                                                                                                
 

15 
Ana Maria está doente e foi ao médico. Ele receitou um xarope para ser tomado por 3 semanas. Sabendo que ela 
deverá tomar 5 ml (mililitros) do remédio três vezes ao dia, quantos mililitros de xarope ela tomará em 3 semanas? 
A) 300 ml.   B) 310 ml.   C) 315 ml.   D) 320 ml.                                                                                                
 

16 
Isabela foi a uma loja de pijamas e comprou 4 pijamas que ficaram num total de R$ 180,00. Na hora de efetuar o 
pagamento, ela ficou sabendo que, caso optasse por pagar à vista, teria um desconto de 6%. Tendo em vista que ela 
optou pelo pagamento à vista, quanto ela pagou? 
A) R$ 110,80.   B) R$ 169,20.   C) R$ 186,00.   D) R$ 190,80. 
 

17 
Mariana foi a uma loja de departamentos fazer uma compra de roupas. O valor da compra foi de R$ 100,00 e ela 
optou por parcelar em 4 parcelas iguais mesmo sabendo que o parcelamento implicava em um acréscimo de 12% no 
valor da compra. Qual o valor de cada parcela? 
A) R$ 25,00.   B) R$ 26,00.   C) R$ 27,00.   D) R$ 28,00.                                                                                                
 

18 
Em uma caixa há 10 bolas, sendo 5 brancas e 5 pretas. Qual a probabilidade de, ao se retirar uma bola da caixa, esta 
seja preta? 
A) 1/2.    B) 1/3.    C) 1/4.       D) 1/5. 
 

19 
Observe a equação do segundo grau abaixo: 

X² + 3x + 2 = 0 
 

Quais são os possíveis valores de x que satisfazem a equação? 
A) –1 e –2.       B) –1 e –3.   C) –1 e –4.   D) –2 e –4. 
 

20 
O dobro da quantia de dinheiro que eu tenho menos R$ 43,00 é igual a R$ 173,00. Quanto eu tenho? 
A) R$ 43,00.   B) R$ 86,00.   C) R$ 108,00.       D) R$ 173,00. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

21 
Desde os primórdios da humanidade, o homem buscou fontes de energia para melhorar o desempenho de suas ações 
e do seu trabalho. Sobre fontes de energia, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O petróleo é um exemplo de fonte de energia não renovável. 
(     ) A maior parte das fontes de energia consumidas no mundo hoje são de fontes renováveis. 
(     ) Fontes de energia renováveis são aquelas que se recompõem na natureza, em um período relativamente curto de 

tempo. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F.    B) F, F, V.   C) V, F, V.   D) V, V, F. 
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22 
“Símbolo maior da Guerra Fria, o _________________ foi construído em 1961 e dividiu por 28 anos a Alemanha em 
dois blocos: a República Democrática da Alemanha – que seguia o regime socialista liderado pela União Soviética – e 
a República Federal da Alemanha – conduzida sob o regime capitalista.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) Muro de Berlim      C) Mausoléu de Lenin 
B) Prédio Reichstag      D) Kremlin de Moscou 
 

23 
“Essa importante rodovia brasileira, que transporta o equivalente a 50% do PIB (Produto Interno Bruto), passou por 
transformações que acompanharam o crescimento populacional e econômico do país e, por sua vez, foi fundamental 
para o desenvolvimento dos municípios por ela servidos. Atualmente, aproximadamente 23 milhões de pessoas em 
36 municípios, considerando as capitais São Paulo e Rio de Janeiro, habitam o entorno dessa rodovia.” Qual o nome 
dessa importante rodovia brasileira? 
A) Rio-Bahia.   B) Fernão Dias.   C) Régis Bittencourt.  D) Presidente Dutra.  
 

24 
Os recursos naturais são todos os elementos da natureza, como a luz solar, a água, o solo, os minérios, o ar, os 
animais, os vegetais, e que são utilizados pelo homem com a finalidade de desenvolver as mais variadas atividades. 
São exemplos de recursos não renováveis, EXCETO: 
A) Água.    B) Petróleo.   C) Gás natural.    D) Carvão mineral. 
 

25 
“Líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista ou Nazi. De 
nacionalidade austríaca, com 25 anos mudou-se para Munique. Juntou-se ao Partido Trabalhista Alemão e mudou o 
nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Aos 33 anos tornou-se chefe do partido que já 
tinha três mil filiados.” Trata-se do grande líder: 
A) Josef Stalin.        C) Winston Churchill. 
B) Adolf Hitler.       D) Franklin Delano Roosevelt. 
 

26 
“A tendência demográfica que a ONU apresentou em um relatório publicado em julho confirmou o crescimento 
desigual, entre países e continentes, da população global. O documento, elaborado pelo Departamento de Assuntos 
Econômicos e Sociais da Organização das Nações Unidas, mostrou que a África terá índices de crescimento 
demográficos superiores aos da Ásia e que a Índia se tornará o país mais populoso do mundo em 2022, com cerca de 1,4 
bilhão de habitantes.” 

(Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2015/07/29/internacional/1438196192_156373.html. Adaptado.) 
 

Atualmente, qual o país mais populoso do mundo? 
A) Brasil.   B) China.   C) Canadá.   D) Argentina. 
 

27 
O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é calculado desde a década de 90 pelo Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD), uma das várias agências temáticas da ONU. Seu objetivo é ser uma referência da 
qualidade de vida. O IDH varia de 0 a 1; quanto mais se aproxima de 1, maior o IDH de um local. Os critérios utilizados 
para calcular o IDH são, EXCETO: 
A) Renda (PIB per capita).      C) Longevidade (esperança de vida ao nascer). 
B) Urbanização (quantidade de megacidades).    D) Educação (alfabetização e taxa de matrícula). 
 

28 
“Em julho de 2015, a NASA divulgou a descoberta do exoplaneta _________________. Considerado uma espécie de 
primo da Terra, ele é 60% maior do que o planeta, orbita uma estrela igual ao Sol e está a 1.400 anos-luz de distância 
de nós.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) WASP-1b        C) Gliese 581 b 
B) Kepler-452b        D) Upsilon Andromedae  
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29 
O conceito da Amazônia Legal foi criado pela Lei nº 1.806, de 06 de janeiro de 1953. O objetivo da criação da 
Amazônia Legal foi promover e planejar o desenvolvimento da região. As principais atividades econômicas são: 
extrativismo vegetal e mineral, agricultura, pesca, atividade industrial, comércio e serviços. Sobre o extrativismo, 
assinale a afirmativa correta.  
A) Trata-se da atividade de extrair da natureza os recursos que estão a disposição. 
B) É uma forma de exploração de minérios valiosos através de meios mecânicos ou manuais. 
C) Refere-se a um conjunto de atividades primárias, estando diretamente associadas ao cultivo de plantas. 
D) É um conjunto de técnicas utilizadas e destinadas à criação e à reprodução de animais domésticos com fins 

econômicos. 
 

30 
Urbanização é o processo de formação ou de ampliação das áreas urbanas em contraposição às áreas rurais. O 
processo de urbanização no contexto do período industrial estrutura-se a partir de dois tipos de causas diferentes: os 
fatores atrativos e os fatores repulsivos. Sobre tais fatores, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Fatores atrativos. 
 
2. Fatores repulsivos. 

(     ) Maior oferta de emprego gerado pela industrialização. 
(     ) Maior interação cultural. 
(     ) Concentração fundiária. 
(     ) Mecanização das atividades agrícolas com a substituição da mão de obra. 

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

 
 

 
 
 
 



   



 

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 será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de 
máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor 
auricular, lápis, lapiseira, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar 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, pendrive, fone de ouvido, Iphone, 
smartphone, MP3, MP4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, 
relógio de qualquer modelo e etc. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às 
suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio. 

3. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

4. Com vistas à garantia da segurança 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 das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o 
candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 

5. O Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões para os cargos de nível fundamental completo e incompleto e 
40 (quarenta) questões para os demais cargos. Leia-o atentamente. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única 
resposta correta. 

7. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 
que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha 
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

8. 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. 

9. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, 
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. 

10. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em 
sair do local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado 
pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador 
da Unidade de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link 
correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.idecan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, 
com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal ao IDECAN, conforme 
disposições contidas no endereço eletrônico www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. Será 
disponibilizado um ponto de acesso à internet para o candidato na Avenida Amaral Peixoto, nº 21, Centro, 
Natividade/RJ, nos horários de 09h00min às 12h00min e de 13h00min às 16h00min. 




