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CCAARRGGOO::  OODDOONNTTÓÓLLOOGGOO  BBUUCCOO--MMAAXXIILLOO--FFAACCIIAALL  2200HH  
 

Texto I para responder às questões de 01 a 03. 

 

Anel lê textos “em voz alta” para deficientes visuais 
 

Invenção do MIT promete ler textos impressos “em voz alta”. É o fim do Braile? 
 

Pesquisadores do Laboratório de Mídia do MIT estão desenvolvendo um anel capaz de ler textos impressos em voz 

alta. A ideia é ajudar deficientes visuais a lerem sem precisarem apelar para o Braile. Batizado de FingerReader, ele 

funciona através de uma câmera capaz de analisar o texto. Para ativá-lo, basta passar o dedo por cima das palavras. 

Para tornar o método eficiente, o aparelho tem o que os cientistas chamam de “retorno háptico”: ele ajuda o 

usuário a manter o dedo em linhas retas através de vibrações quando os dedos se afastam das linhas e faz a mesma 

coisa quando alcança o fim de uma linha. 

Além de ajudar deficientes visuais, os pesquisadores também esperam que ele seja capaz de traduzir textos de 

diferentes línguas. 

Até o momento, o aparelho tem uma voz robótica, mas os seus desenvolvedores afirmam que se trata apenas de 

um protótipo e que a versão ideal teria uma voz mais agradável. 
(Disponível em: http://revistagalileu.globo.com. Acesso em: 04/2014.) 

 

01 

O recurso semântico, com o objetivo de realçar e dar maior expressividade ao enunciado, utilizado no título do texto, 

pode ser identificado em  

A) “Amor é fogo que arde sem se ver.” (Camões) 

B) “O vento beija meus cabelos.” (Lulu Santos e Nelson Motta) 

C) “Fica decretado que agora vale a verdade.” (Thiago de Mello) 

D) “Quando um muro separa, uma ponte une.” (Paulo César Pinheiro) 

E) “O poema é como um gole d’água bebido no escuro.” (Mário Quintana) 

 

02 
De acordo com as informações apresentadas no texto, analise. 

I. A eficiência do invento está condicionada a ajustes que possibilitarão a tradução de textos de diferentes línguas. 

II. O invento desenvolvido por pesquisadores do laboratório de mídia do MIT, o FingerReader, proporcionou o fim do 

sistema de leitura “Braile”. 

III. O invento referido no texto tem como objetivo atender a uma demanda real, tornando possível que possibilidades 

diferentes sejam oferecidas para suprir a mesma necessidade.  

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 

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

 

03 
O trecho “Além de ajudar deficientes visuais, os pesquisadores também esperam que ele seja capaz de traduzir textos 

de diferentes línguas.” (3º§), tem o sentido original e a correção gramatical preservados na paráfrase a seguir:  

A) Para ajudar deficientes visuais, os pesquisadores também esperam que ele seja capaz de traduzir textos de diferentes 

línguas. 

B) Além de ajudar deficientes visuais, os pesquisadores também esperam que sejam capazes de traduzir textos de 

diferentes línguas. 

C) Portanto, além de ajudar deficientes visuais, os pesquisadores esperam que ele seja um tradutor de textos de 

diferentes línguas. 

D) Pois, para ajudar aos deficientes visuais, os pesquisadores também esperam que haja a capacidade  de traduzir textos 

de diferentes línguas. 

E) Além da ajuda aos deficientes visuais, os pesquisadores também esperam que ele tenha a capacidade de traduzir 

textos de diferentes línguas. 
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Texto II para responder às questões 04 e 05. 
 

 

O Brasil trabalha para garantir a autonomia e melhorar a 
qualidade de vida das pessoas com deficiência 
(Disponível em: http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-com-deficiencia. Adaptado.) 

 

04 
O anúncio do programa “Viver sem limite” do Governo Federal utiliza palavras e imagens de forma a intensificar a sua 
função e o objetivo a ser alcançado, além da figura de linguagem por meio da qual  
A) há uma comparação subentendida em “O Brasil trabalha”. 
B) ocorre a substituição de um termo por outro em “O Brasil trabalha”. 
C) há um exagero na utilização da palavra “garantir” para dar maior ênfase à frase. 
D) ocorre uma suavização do sentido da frase no uso da expressão “qualidade de vida”. 
E) é feita uma comparação entre “autonomia” e “qualidade” de vida das pessoas com deficiência. 

 
05 
Acerca das relações de sentido produzidas pelos termos “sem” e “para”, é correto afirmar que dizem respeito aos 
efeitos de sentido, respectivamente, de 
A) exclusão e fim.      D) inclusão e consequência. 
B) seleção e duração.      E) acréscimo e continuidade. 
C) interrupção e conclusão. 

 
Texto III para responder às questões de 06 a 10. 

 

Como o antibiótico mudou o mundo 
 

Em 24 horas, uma bactéria se reproduz 16 milhões de vezes. É um ritmo diabólico. Não à toa, os micróbios por trás 
das quatro grandes epidemias (peste negra, cólera, tuberculose e tifo) mataram mais de 1 bilhão de humanos. Elas 
estavam ganhando de goleada até que, num dia de 1928, o biólogo escocês Alexander Fleming se esqueceu de limpar o 
laboratório. Quando voltou, notou um fungo crescendo numa placa – e matando as bactérias que ele usava em 
experiências. E o que era desleixo virou a descoberta do século: esse fungo, do gênero penicillum, foi o primeiro 
antibiótico até para os bichos (nos EUA, 80% dele é ingerido por gado, aves e porcos de corte). Mas a lua-de-mel pode 
estar perto do fim. As bactérias estão criando resistência aos antibióticos, e a indústria farmacêutica não consegue criar 
novos – o ritmo de invenções caiu 70% nos últimos 20 anos. A esperança são os “antibióticos virais”, que já estão em 
testes – e são feitos de vírus que matam bactérias.          (Superinteressante, abril de 2014.) 
 

06 
Considerando o título do texto, é correto afirmar que se trata de um(a) 
A) informação real sobre a utilização do antibiótico. 
B) ponto de vista acerca da importância do antibiótico.   
C) suposição a respeito de um evento abordado no texto. 
D) anúncio objetivo do assunto que será tratado no texto. 
E) comparação entre outras mudanças e a mudança proporcionada pelo antibiótico. 
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07 
De acordo com o contexto, as palavras e/ou expressões podem assumir sentidos diversos. Considerando tal aspecto, 
indique o trecho em destaque em que o sentido conotativo pode ser observado.  
A) “Elas estavam ganhando de goleada […]” 
B) “[...] foi o primeiro antibiótico até para os bichos […]” 
C) “[...] o ritmo de invenções caiu 70% nos últimos 20 anos.” 
D) “Quando voltou, notou um fungo crescendo numa placa […]” 
E) “Em 24 horas, uma bactéria se reproduz 16 milhões de vezes.” 
 

08 
Para que seja mantido o efeito de sentido produzido pelo termo destacado em “Mas a lua-de-mel pode estar perto do 

fim.” é adequada sua substituição apenas por 
A) pois.   B) contudo.  C) ainda que.  D) conseguinte.  E) mas também. 
 

09 
Considerando as características da linguagem apresentadas, a fonte bibliográfica do texto e o público a que se destina é 
correto afirmar que, predominantemente, utilizou-se uma linguagem adequada ao contexto situacional. Tratando-se de 
uma linguagem 
A) formal e objetiva.       D) técnica e subjetiva. 
B) técnica e objetiva.       E) informal e objetiva. 
C) formal e subjetiva. 

 
10 
Para estabelecer a coesão textual adequada utiliza-se, muitas vezes, pronomes relativos que retomam elementos 
referidos anteriormente. Em: “A esperança são os ‘antibióticos virais’, que já estão em testes – e são feitos de vírus 

que matam bactérias.”, o termo destacado tem como referente 
A) vírus.  B) testes.  C) bactérias.  D) antibióticos.  E) antibióticos virais. 

 
SAÚDE PÚBLICA 

11 
“A saúde é um direito de todos.” Tal mandamento constitucional está relacionado a qual dos princípios do Sistema 
Único de Saúde? 
A) Equidade.       D) Participação social. 
B) Integralidade .      E) Distribuição de renda. 
C) Descentralização. 

 
12 
“A Constituição Federal nos permite entender que o Sistema Único de Saúde (SUS) tem estabelecido _____ princípios 
que orientam o sistema.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5 
 

13 
A diretriz do SUS que preconiza que sejam delimitados territórios com perfis semelhantes, para que haja melhora na 
logística de atendimento, é definido pelo(a) 
A) poder público.      D) participação popular. 
B) regionalização.      E) pragmatização do sistema. 
C) descentralização.  
 

14 
Entre os indicadores de saúde a seguir, assinale o que afere a “ocorrência” de casos novos de uma doença ou agravo 
em uma comunidade. 
A) Incidência.       D) Mortalidade. 
B) Letalidade.       E) Mortalidade por causas específicas. 
C) Prevalência. 
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15 

A taxa de mortalidade infantil neonatal tardia é um importante indicador de saúde e está associada, geralmente, à 
insuficiente assistência no pré-natal. É correto afirmar que esse indicador averigua óbitos de crianças 
A) natimortas.       D) de 1 a 3 anos de idade. 
B) de 7 a 27 dias.      E) de 1 mês a 1 ano de idade. 
C) de 28 dias a 1 ano. 
 

16 

Para os cálculos de mortalidade infantil e mortalidade materna, divide-se o número de óbitos específicos por 
A) natimortos.       D) total de óbitos na região. 
B) nascidos vivos.      E) crianças menores de 5 anos. 
C) população geral. 
 

17 

“A doença X vem ocorrendo sistematicamente dentro da média e abaixo de dois desvios padrão (limiar) estabelecidos 
como controle, ao longo do ano, em uma mesma área geográfica.” Com base nessas informações, é correto afirmar que 
a doença X comporta-se como 
A) endêmica.       D) um tipo de surto. 
B) epidêmica.       E) uma epidemia progressiva. 
C) pandêmica. 
 

18 

A leishmaniose é uma doença endêmica que tem tido aumento sistemático no número de casos no estado do Rio de 
Janeiro. Quanto aos critérios epidemiológicos e de notificação dessa doença, é correto afirmar que trata-se de uma 
A) antroponose e somente são notificados casos viscerais. 
B) doença de veiculação hídrica e são notificados tanto casos tegumentares quanto viscerais. 
C) zoonose transmitida por vetores e são notificados tanto casos tegumentares quanto viscerais. 
D) zoonose e notificam-se apenas em áreas onde haja concomitância entre casos em humanos e cães. 
E) zoonose transmitida por vetores, mas não é de notificação compulsória no estado do Rio de Janeiro. 
 

19 

“Epizootia causada por um arbovírus e deve ser notificada aos serviços de vigilância quando da sua ocorrência.” 
Trata-se do(a) 
A) malária.       D) febre amarela.  
B) dengue.       E) dengue hemorrágica. 
C) sarampo.   
 

20 

“Habilitação dos munícipios como gestores e estados assumindo papel como gestor do sistema estadual de saúde.” 
Tal afirmação é definida na 
A) Lei nº 8080/90.       D) Norma Operacional Básica do SUS de 1988. 
B) Constituição Federal (artigo 195).    E) Norma Operacional Básica do SUS de 1993. 
C) Lei de Aplicação Ministerial do SUS.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21 
“O sinal de Battle sugere fratura ________________________; a equimose periorbitária associada à hemorragia 
subconjuntival geralmente é indicativo de fratura ________________________.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) de côndilo mandibular / orbitária 
B) de base do crânio / complexo zigomático 
C) de região anterior de mandíbula / orbitária 
D) do complexo naso-órbito-etmoidal / complexo zigomático 
E) do complexo zigomático / do complexo naso-órbito-etmoidal 
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22 
A displasia cemento-óssea ocorre nas áreas de suporte dos dentes nos ossos gnáticos e é, provavelmente, a lesão 
fibro-óssea mais comum encontrada na prática clínica. Acerca da displasia cemento-óssea, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Em muitos casos de displasia periapical cemento-óssea ou florida, os padrões clínicos e radiográficos favorecem a 

um forte diagnóstico presuntivo sem a necessidade de biópsia. 
(     ) A displasia cemento-óssea periapical envolve, predominantemente, a região periapical posterior da mandíbula. 
(     ) A displasia cemento óssea florida envolve, predominantemente, mulheres negras adultas. 
(     ) Para o paciente assintomático e com dentes na área, o melhor tratamento para a displasia cemento-óssea consiste 

em consultas de controle e reforço de higiene para prevenir a perda de inserção periodontal. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V, V.  B) F, V, F, F.  C) V, F, V, V.  D) V, F, F, F.  E) F, V, F, V. 

 
23 
Um procedimento cirúrgico oral pode desencadear uma emergência em um paciente que tenha uma condição clínica 
não compensada. Em relação à prevenção e ao tratamento das emergências médicas em odontologia, analise.  
I. A causa mais comum de perda transitória de consciência no consultório odontológico é a síncope vasovagal. 
II. A sequência correta de utilização de drogas em um paciente adulto com um quadro de hipersensibilidade com 

envolvimento do trato respiratório inferior é: anti-histamínico, corticosteroide e epinefrina. Todos devem ser 
administrados pela via intravenosa. 

III. Em casos de desconforto torácico por isquemia do miocárdio deve-se administrar 4 mg de nitroglicerina sublingual, 
a cada 5 minutos, até o máximo de três doses, enquanto a pressão sistólica estiver menor do que 120 mmHg. 

IV. A primeira manifestação da síndrome de hiperventilação, frequentemente, é a queixa de incapacidade de inspirar ar 
suficiente. 

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

 
24 
A região bucomaxilofacial é habitada por grande e diverso grupo de micro-organismos. A maioria deles constitui 
a microbiota residente atual que contamina sem infectar. Sob certas condições, um número significativo de 
micro-organismos é capaz de causar infecções que vão desde estados subclínicos até o risco letal. Sobre a infecção 
e a quimioterapia antimicrobiana em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Todos os acessos extrabucais à mandíbula são considerados contaminados. 
(     ) Pacientes medicados com anti-inflamatórios após extração de terceiros molares inferiores retidos têm maior incidência 

de comprometimento pela angina de Ludwig. 
(     ) Os germes causadores da alveolite ou osteíte alveolar são anaeróbios produtores de enzimas proteolíticas e colagena-

ses. O tratamento baseia-se na curetagem suave do alvéolo associado à utilização sistêmica de antibiótico. A penicilina 
é o fármaco de eleição, com a clindamicina sendo reservada para os pacientes alérgicos aos betalactâmicos. 

(     ) Não há necessidade de antibioticoterapia em casos de exposição e contaminação do seio maxilar após extração 
dentária, desde que se providencie, no mesmo ato cirúrgico, rápido vedamento, com rotações de retalhos gengivais 
ou mucogengivais. 

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

 
25 
“Quando se empregou um anestésico A em um paciente adulto saudável e deseja-se utilizar o anestésico B, para se 
completar a analgesia, no mesmo ato cirúrgico, o cálculo da dose a ser utilizada pelo anestésico B a ser empregado, 
segundo Stanley Malamed, deve ser baseado na ______________ dose máxima ______________________________.” 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) maior / do último anestésico selecionado   D) maior / entre os dois anestésicos selecionados 
B) maior / do primeiro anestésico empregado   E) menor / entre os dois anestésicos selecionados 
C) somatória da / dos anestésicos selecionados 
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26 
O controle da dor em odontologia requer conhecimento abrangente do quinto nervo craniano. Os nervos trigêmeos 
direito e esquerdo são responsáveis, entre outras funções, pela maior parte da inervação sensitiva da área de atuação 
do cirurgião-dentista. Sobre o nervo trigêmeo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Os três ramos da raiz sensitiva inervam a pele de toda a face e a membrana mucosa das vísceras craniais e da 

cavidade oral, exceto a faringe e a base da língua. 
(     ) Os nervos nasociliar, frontal e lacrimal são ramos da divisão maxilar do nervo trigêmeo.  
(     ) O nervo alveolar superior médio proporciona inervação sensitiva dos dois pré-molares superiores.  
(     ) A articulação temporomandibular é inervada por ramos da divisão maxilar. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V, V.  B) V, F, V, F.  C) V, F, V, V.  D) V, V, F, F.  E) F, V, F, V. 

 

27 
“Segundo a Portaria nº 283/GM, de 22 de fevereiro de 2005, a implantação dos Centros de Especialidades Odontológicas 
(CEOs) deve ser aprovada pelo(a) _______________________________ e, segundo a Portaria nº 600, de 23 de março de 
2006, caberá à(ao) ____________________________________ a aprovação da alteração de tipo de Centro Especialidade 
Odontológica (CEO).” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) Conselho Municipal de Saúde / Comissão Intergestores Bipartite (CIB) 

B) Comissão Intergestores Bipartite (CIB) / Comissão Intergestores Bipartite (CIB) 
C) Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (DAB/SAS/MS) / Conselho Estadual de Saúde 
D) Conselho Municipal de Saúde / Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (DAB/SAS/MS) 
E) Comissão Intergestores Bipartite (CIB) / Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (DAB/SAS/MS) 

 

28 
A radioterapia é uma modalidade terapêutica comum para malignidades da região de cabeça e pescoço. Sobre o 

tratamento do paciente submetido à radioterapia, segundo James R. Hupp e colaboradores no livro de Cirurgia Oral e 
Maxillofacial Contemporânea, 5ª edição, analise. 
I. Ao realizar exodontias após a radioterapia deve-se fazer um esforço para remover uma boa porção do processo 

alveolar juntamente com os dentes e alcançar um fechamento primário do tecido mole, pois, assim, diminui-se 
bastante a incidência de osteorradionecrose. 

II. Ao realizar exodontias antes da radioterapia deve-se fazer um esforço para remover uma boa porção do processo 

alveolar juntamente com os dentes e alcançar um fechamento primário do tecido mole.  
III. O uso de oxigênio hiperbárico reduz o risco de osteorradionecrose em pacientes submetidos à exodontia realizada 

após a radioterapia. O protocolo preconizado é de 20 a 30 sessões antes da exodontia e 10 sessões imediatamente 
após a exodontia. 

IV. Há uma contraindicação absoluta na colocação de implantes endósseos intraorais em leitos ósseos previamente 
irradiados. 

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

 

29 
A remoção dos dentes impactados é um dos procedimentos cirúrgicos mais utilizados pelos cirurgiões bucomaxilofaciais, 
e muitos mencionam que a remoção de um terceiro molar é uma cirurgia desafiante. Sobre o estudo da impactação dos 
terceiros molares realizado pelo Grupo de Belfast, citado por Gregory M. Ness e Larry J. Peterson no livro de Michael 

Miloro e colaboradores – Princípios da Cirurgia Bucomaxilofacial de Peterson, 2ª edição, analise. 
I. Um desenvolvimento menor da raiz mesial resulta em uma impactação mesioangular. 
II. Um crescimento menor da raiz distal resulta em uma rotação excessiva do terceiro molar para uma impactação 

distoangular. 
III. Um crescimento menor da raiz distal é responsável por uma severa impactação horizontal. 
IV. A rotação normal esperada do terceiro molar é de horizontal para mesioangular para vertical.  

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)  
A) I.    B) I e II.   C) I e IV.  D) II e III.  E) III e IV.  
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30 
A má oclusão e as anomalias associadas dos componentes esqueléticos da face podem ocorrer como resultado de 
tendências hereditárias, problemas pré-natais, condições sistêmicas que ocorrem durante o crescimento, traumatismo e 
influências ambientais. Acerca da correção das deformidades dentofaciais, analise. 
I. A cirurgia ortognática deve ser adiada até que o crescimento esteja completo nos pacientes com crescimento 

excessivo, embora a cirurgia possa ser considerada mais precocemente em pacientes com deficiência de crescimento. 
II. Se a posição ântero-posterior do mento é adequada, mas existe uma má oclusão classe II, uma osteotomia subapical 

total não deve ser a técnica de escolha para o avanço mandibular. 
III. Para correção das deformidades dentofaciais com síndrome de Apert ou Crouzon é necessária osteotomia do tipo 

Le Fort III. 
IV. O excesso maxilar ântero-posterior resulta, frequentemente, em uma relação oclusal classe III. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) IV.   B) I e II.   C) I e III.  D) II e III.  E) III e IV. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 

31 
“Um dos fatos mais importantes dos últimos anos, no que diz respeito à exploração espacial, foi a descoberta de 
vestígios de _________________, por equipamentos como o Opportunity e o Curiosity, em pesquisa exploratória 
_________________. O astro ainda deve receber no segundo semestre de 2014 a primeira missão espacial da Índia 
que, como os Estados Unidos e outras nações, também está interessada em pesquisar sua atmosfera, topografia e 
superfície.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) ozônio / no Sol      D) minerais / em Vênus 
B) oxigênio / na Lua      E) hidrogênio / em Mercúrio 
C) água / em Marte 

 
32 
Um dos momentos mais dramáticos vividos pela Venezuela neste primeiro semestre de 2014 foi quando tropas 
governistas dispersaram com gás lacrimogêneo manifestantes da oposição e impediram que chegasse ao Legislativo a 
ativista antigovernamental Maria Corina Machado, 
A) única mulher venezuelana a ter conquistado o prêmio Nobel da Paz por sua luta contínua pela implantação de uma 

democracia transparente, imbuída de total liberdade de expressão e de manifestação popular, garantidos constitu-
cionalmente. 

B) mãe de Leopoldo Lopez, presidente do partido Vontade Popular e líder das manifestações oposicionistas que tomaram 
conta da Venezuela no início de 2014, preso pela Guarda Nacional Bolivariana, a serviço de Nicolás Maduro, presidente 
da Venezuela e grande opositor do líder populista. 

C) cujo mandato de deputada na Assembleia Nacional foi recentemente removido com base na acusação de que ela 
violou a Constituição ao aceitar um convite do Panamá para falar contra o governo do presidente Nicolás Maduro em 
uma reunião da Organização dos Estados Americanos. 

D) miss venezuelana que foi Miss Universo, ganhando grande prestígio popular, tendo sido candidata à presidência da 
República e perdido por pouquíssimos votos de Nicolás Maduro num pleito que vem sendo questionado internacio-
nalmente, principalmente pelos Estados Unidos e países da União Europeia. 

E) principal líder da oposição ao governo de Nicolás Maduro que vem empreendendo uma grande cruzada por toda a 
Venezuela conclamando o povo às ruas, a fim de lutar pela liberdade de imprensa e de expressão, exigindo a 
deposição imediata de Maduro e a convocação de novas eleições diretas para presidência.  

 
33 
Um dos setores mais prósperos da economia, a mineração possui uma relação histórica com a geração de riqueza no 
Brasil desde os tempos de colônia. Sobre o setor, atualmente, NÃO é possível afirmar que 
A) o setor de mineração teve uma redução nas exportações de 2012 para 2013. 
B) o país vem mostrando interesse em explorar minérios em áreas do Atlântico sul.  
C) o Brasil é muito mais exportador do que importador no que tange à extração mineral. 
D) em 2013, a balança comercial brasileira registrou superávit no comércio exterior de minerais.   
E) as maiores reservas minerais do Brasil são de minério de ferro, concentradas em Minas Gerais e no Pará. 
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34 
A preocupação com os investimentos e resultados na área de educação tem ocupado espaço contínuo na agenda de 
reivindicação dos brasileiros. Sobre o tema, analise. 
I. Estudos realizados pela Unesco apontam que o Brasil é, hoje, um dos países que mais gastam anualmente com 

educação por aluno da educação básica, chegando a um valor três vezes maior do que nos países desenvolvidos. 
II. O Brasil está entre as nações que atingiram a meta da Unesco, aplicando em educação 6% ou mais de seu Produto 

Interno Bruto (PIB), que é a soma de todas as riquezas geradas pelo país. 
III. Segundo o relatório divulgado no início de 2014 pela Unesco, dentre os 150 países avaliados, o Brasil está entre as 

dez primeiras nações que possuem o maior número de analfabetos adultos. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.  B) I, apenas.  C) II, apenas.  D) III, apenas.  E) II e III, apenas. 

 
35 
Relacione os principais biomas brasileiros às respectivas características. 

1. Caatinga. 

2. Cerrado. 

3. Floresta Amazônica. 

4. Mata Atlântica. 

(     ) Com secas prolongadas, clima semiárido e vegetação xerófilas, abrange o sertão nordestino. 
(     ) Com clima tropical, quente e úmido, apresenta a maior biodiversidade por hectare do 

Brasil em planaltos e serras. 
(     ) Ocupa cerca de 50% da área do país com clima quente e úmido, densa rede de rios e 

vegetação latifoliada, estendendo a outros países do continente. 
(     ) Segundo maior bioma do país, tem sua vegetação formada por pequenos arbustos e 

árvores retorcidas, com espessa cortiça e folhas recobertas de penugem. 
A sequência está correta em 
A) 3, 4, 1, 2.  B) 2, 1, 4, 3.  C) 1, 4, 3, 2.  D) 2, 3, 1, 4.  E) 1, 3, 4, 2.  

 
36 
Leia o texto a seguir. 
 

Um total de 96,6% dos eleitores da Crimeia votou a favor da reunificação com a Rússia no referendo desse domingo (16 
de março de 2014), informou hoje (no dia seguinte ao referendo) o presidente da Comissão Eleitoral da Crimeia, Mikhailo 
Malychev. “Esses dados já não variam”, disse Mikhailo Malychev, que estimou em 82,71% a participação na consulta feita 
na península banhada pelo Mar Negro. “Resultados definitivos do referendo em 96,6 a favor!”, escreveu, por sua vez, o 
primeiro-ministro pró-Rússia da Crimeia, Serguii Axionov, em sua conta no Twitter. Em sessão extraordinária, o 
Parlamento da Crimeia vai aprovar hoje os resultados do referendo e, em seguida, pedir ao presidente russo, Vladimir 
Putin, que aceite a República Ucraniana na Federação Russa.              

(Agência Brasil. Disponível em: www.agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em: 17/03/2014.) 
 

São alternativas que contextualizam corretamente a região em que tal fato se desencadeou, EXCETO: 
A) O referendo foi convocado após a deposição do presidente ucraniano Viktor Yanukóvytch por movimentos favoráveis 

ao aumento das relações da Ucrânia com a União Europeia.   
B) Rússia e Ucrânia eram duas repúblicas integrantes da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, assim como 

Geórgia, Armênia, Estônia, Lituânia, Cazaquistão, entre outras.  
C) A república autônoma da Crimeia já foi uma região da Rússia e vive há alguns anos um processo de luta, por parte da 

população, para ser incorporada novamente à Federação Russa. 
D) A crise ucraniana teve início após a assinatura do Acordo de Associação e Livre Comércio com a União Europeia, quando 

movimentos oposicionistas combateram violentamente as forças governistas.  
E) Embora sob domínio da Ucrânia nas últimas décadas, a república autônoma da Crimeia é uma região com maioria da 

população formada por russos, por isso os movimentos por sua integração à Rússia. 

 
37 
“O continente africano vive um momento histórico com o anúncio de mudança de liderança econômica no continente. 
A _________________, maior produtora de petróleo da África, superou a _________________ como maior economia do 
continente depois de uma revisão nos cálculos quase dobrar o seu produto interno bruto, segundo estatísticas oficiais.” 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) Nigéria / Líbia      D) Nigéria / África do Sul 
B) Angola / Líbia      E) Angola / África do Sul 
C) Líbia / África do Sul 

www.pciconcursos.com.br
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38  
Para que o Brasil tivesse o crescimento econômico de 2,3% em 2013, o setor agropecuário teve participação fundamental. 
Segundo especialistas, o resultado se explica por meio de dois patamares 
boa safra e está na expectativa de alcançar uma produção ain
produtos deste setor em 2013, analise. 
I. A carne teve queda e não alcançou recuperação durante o ano. 
II. Milho e soja foram os produtos mais destacados no setor de grãos.
III. O café foi o produto que teve a maior valo
IV. O tomate teve alta de preço, o que resultou em aumento de renda.
São afirmativas corretas sobre a produção agropecuária, em 2013, 
A) I e II.   B) I e III.  

 
Leia o texto e o gráfico para responder às questões 
 

Das 5.570 cidades do Brasil, 1.178 viram suas populações encolherem entre 2000 e 2013, segundo levantamento feito 
pelo G1 com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número representa 21,1% do 
total, sendo que a maioria dos municípios (98,8%) tem menos de 50 mil 
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onômico de 2,3% em 2013, o setor agropecuário teve participação fundamental. 
Segundo especialistas, o resultado se explica por meio de dois patamares – volume e preço 
boa safra e está na expectativa de alcançar uma produção ainda maior em 2014. Sobre o desempenho de alguns 

A carne teve queda e não alcançou recuperação durante o ano.  

Milho e soja foram os produtos mais destacados no setor de grãos. 

O café foi o produto que teve a maior valorização de preço no ano. 

O tomate teve alta de preço, o que resultou em aumento de renda. 

São afirmativas corretas sobre a produção agropecuária, em 2013, apenas 

 C) I e IV.  D) II e IV.  

s questões 39 e 40. 

Das 5.570 cidades do Brasil, 1.178 viram suas populações encolherem entre 2000 e 2013, segundo levantamento feito 
com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número representa 21,1% do 

total, sendo que a maioria dos municípios (98,8%) tem menos de 50 mil habitantes.  
(G1. Disponível em: www.g1.globo.com.br. Acesso em: 19/04/2014

 

onômico de 2,3% em 2013, o setor agropecuário teve participação fundamental. 
volume e preço –, já que o setor vem de uma 

da maior em 2014. Sobre o desempenho de alguns 

 E) III e IV. 

Das 5.570 cidades do Brasil, 1.178 viram suas populações encolherem entre 2000 e 2013, segundo levantamento feito 
com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número representa 21,1% do 

www.g1.globo.com.br. Acesso em: 19/04/2014.) 
 

www.pciconcursos.com.br
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39 
São possíveis fatores responsáveis pela diminuição da população dos municípios brasileiros:  
I. Crise econômica internacional. 
II. Políticas públicas imigratórias. 
III. Processos migratórios internos. 
IV. Redução da fecundidade no país. 
Os fatores possíveis são apenas os das alternativas 
A) I e II.   B) I e III.  C) I e IV.  D) II e IV.  E) III e IV. 

 
40 
As regiões que estão nas duas pontas – com mais e menos cidades que encolheram – são, respectivamente, 
A) Sul e Norte.       D) Sudeste e Nordeste. 
B) Centro-Oeste e Sul.      E) Norte e Centro-Oeste. 
C) Nordeste e Sudeste. 
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INSTRUÇÕES 
 

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

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

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

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

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

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

palmtop, ipad, ipod, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de 

alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 

4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 

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

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 

calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término 

da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado. 

6. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A a E) e uma única 
resposta correta.  

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 

que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha 

qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua 

realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no 

decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Processo Seletivo Simplificado e, caso se negue, deverá 

ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo 

coordenador da unidade. 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

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

www.duquedecaxias.rj.gov.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 02 
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 

Processo Seletivo Simplificado no site www.idecan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 

acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme 

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

www.pciconcursos.com.br


