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Bento Rodrigues tem cor de tragédia e cheiro de morte
O cheiro de morte cerca Bento Rodrigues inteiro. É o cheiro da decomposição dos animais que a avalanche de lama
soterrou no começo de novembro, após o rompimento da barragem do Fundão. E tem a cor da tragédia: o marrom das
casas, das árvores e dos pássaros que mergulham nas poças de água cheias de rejeitos de minério. Um vazio marrom
domina todo o centro do extinto distrito de Mariana. As casas que não foram levadas viraram escombros.
Dentro e em volta delas, os rastros do caos: roupas, panelas, sofás, brinquedos e documentos espalhados, motos
soterradas, carros destruídos, cachorros e galinhas abandonadas. É clichê, mas é real: o lugar virou cenário de filme
pós‐apocalíptico. Com direito até a um cartão postal: a imagem do carro carregado pela lama e colocado caprichosamente
sobre o muro de uma casa. Só algumas poucas casas e um ginásio permaneceram quase intactos – e foi ali onde centenas
de pessoas se abrigaram à espera do resgate.
A lama que saiu da barragem da Samarco, mineradora que pertence à Vale e à anglo‐australiana BHP Billiton,
devastou também outras áreas próximas de Mariana. A pequena cidade de Barra Longa perdeu casas e a praça principal
– os bancos e as árvores deram lugar aos caminhões de limpeza. Mas ainda não se compara visualmente ao estrago de
Bento Rodrigues. A lama varreu de vez o distrito, tirou o ponto do mapa. Por ali nunca mais vão existir casas, bairros ou
a famosa fábrica artesanal de geleia de pimenta? A Samarco, responsável pela destruição, pretende reconstruir Bento
em outro lugar. Ali talvez vire até outra barragem (os moradores contam que a mineradora já cobiçava comprar as casas
e o terreno de Bento Rodrigues há algum tempo).
Por ora, 356 pessoas que viviam por lá estão hospedadas em hotéis de Mariana. Há 22 dias, essas pessoas vivem
sob as regras do hotel, com horário pré‐determinado para comer, sem espaço para as crianças brincarem. Perderam
não só a casa e o bairro. Perderam a vida que levavam. Boa parte agora deles passa o dia em frente aos hotéis. E volta e
meia os funcionários da Samarco aparecem para perguntar por uma ou outra pessoa para falar sobre indenização ou
oferecer uma casa alugada.
Mas nem depois dessa tragédia toda, do maior desastre ambiental da história do Brasil, a Samarco perde poder ou
moral em Mariana. Pouca gente se atreve a falar mal da mineradora – e muitos ainda a defendem. “Não fala mal da
Samarco por aí que o pessoal fica bravo”, avisou um morador. Toda a história da cidade está ligada à mineração. Se
antes o ouro guiava a economia da região, hoje é o minério de ferro. 80% da economia local é ligada direta
ou indiretamente à atividade. É daí que vem todo o poder das mineradoras: a maior parte da população trabalha lá e
tem medo de perder a única fonte de renda. Mas enquanto a Samarco fatura milhões com a exploração de minérios, a
cidade segue pobre e corrupta (foram 7 prefeitos em 5 anos).
E essa “mãezona” abandonou as crias no momento da tragédia. Ou melhor: expôs todos eles ao perigo. Passou
anos sem colocar em ação um programa emergencial, mesmo a barragem do Fundão sendo classificada de alto risco, e
ainda aumentou a produção de rejeitos no último ano. Foi por isso que as pessoas de Bento Rodrigues não receberam
alarmes, foi a comunicação dos funcionários pelo rádio que salvou a vida de dezenas de pessoas. Agora a Samarco
trabalha para tentar reparar os irreparáveis danos causados às vítimas (sem qualquer questionamento do governo
municipal ou estadual: o acompanhamento psicossocial, por exemplo, é feito por funcionários da mineradora). Até lá,
espera‐se que a barragem de Germano, muito maior que a do Fundão, não tenha o mesmo fim que a outra.
(Carol Castro, Felipe Floresti. Disponível em: http://super.abril.com.br/ciencia/bento‐rodrigues‐tem‐cor‐de‐tragedia‐e‐cheiro‐de‐morte.
Acesso em: 01/12/2015.)

01
De acordo com o texto é correto afirmar que
A) as casas não atingidas pela lama serviram de refúgios para os desalojados.
B) a mineradora Samarco está amparando a população atingida pela lama em todas as suas necessidades.
C) as casas que não foram atingidas pelo desastre ambiental são as novas moradias dos que perderam suas moradas.
D) depois de toda a tragédia, toda a população de Bento Rodrigues tem um desejo comum: que a mineradora Samarco
pare de minerar na região.

02
“A lama que saiu da barragem da Samarco, mineradora que pertence à Vale e à anglo‐australiana BHP Billiton,
devastou também outras áreas próximas de Mariana.” O trecho anteriormente sublinhado é classificado, de acordo
com o contexto, como:
A) Objeto.
B) Aposto.
C) Vocativo.
D) Advérbio.
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03
Em “É clichê, mas é real: o lugar virou cenário de filme pós‐apocalíptico.” (2º§), o termo sublinhado NÃO remete ao
trecho anterior o significado de:
A) Chavão.
B) Diferente.
C) Repetição.
D) Senso comum.

04
“Pouca gente se atreve a falar mal da mineradora – e muitos ainda a defendem. ‘Não fala mal da Samarco por aí que
o pessoal fica bravo’, avisou um morador. Toda a história da cidade está ligada à mineração. Se antes o ouro guiava a
economia da região, hoje é o minério de ferro. 80% da economia local é ligada direta ou indiretamente à atividade.”
(5º §) De acordo com o trecho anterior, analise as afirmativas a seguir.
I. Muitos dos atingidos pelo desastre ambiental não se opõem publicamente contra a mineradora por temerem
represálias por parte desta.
II. Apesar de todas as perdas sofridas, a maior parte da população se abstém de qualquer comentário por temer a
perda de sua fonte de renda.
III. A mineradora é defendida por muitos dos atingidos porque trouxe prosperidade financeira às famílias local.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) II.
B) I e II.
C) I e III.
D) II e III.

05
“Só algumas poucas casas e um ginásio permaneceram quase intactos – e foi ali onde centenas de pessoas se
abrigaram à espera do resgate.” (2º§) No trecho anterior, “onde” está corretamente empregado. Assinale a
alternativa em que o seu uso está INCORRETO.
A) Bento Rodrigues, onde fica a mineradora Samarco, talvez vire outra barragem.
B) A barragem de Germano, onde há risco de rompimento, deverá receber reparos.
C) Mariana, cidade onde fica Bento Rodrigues, faz parte da história do ouro em Minas Gerais.
D) As pessoas perderam tudo o que tinham, ficou apenas a lembrança onde estão os laços afetivos.

06
“Por ora, 356 pessoas que viviam por lá estão hospedadas em hotéis de Mariana.” (4º§) A expressão sublinhada, de
acordo com o contexto, é classificada como:
A) Advérbio.
B) Conjunção.
C) Interjeição.
D) Preposição.

07
Assinale a alternativa em que o uso de dois pontos ( : ) se DIFERENCIA dos demais.
A) “Ou melhor: expôs todos eles ao perigo.” (6º§)
B) “É daí que vem todo o poder das mineradoras: a maior parte da população trabalha lá e tem medo de perder a única
fonte de renda.” (5º§)
C) “E tem a cor da tragédia: o marrom das casas, das árvores e dos pássaros que mergulham nas poças de água cheias
de rejeitos de minério.” (1º§)
D) “Dentro e em volta delas, os rastros do caos: roupas, panelas, sofás, brinquedos e documentos espalhados, motos
soterradas, carros destruídos, cachorros e galinhas abandonadas.” (2º§)

08
Assinale a alternativa cujo termo sublinhado apresenta função sintática DIFERENTE dos demais.
A) “Perderam a vida que levavam.” (4º§)
B) “A lama que saiu da barragem da Samarco,...” (3º§)
C) “As casas que não foram levadas viraram escombros.” (1º§)
D) “Por ora, 356 pessoas que viviam por lá estão hospedadas em hotéis de Mariana.” (4º§)

09
Assinale a alternativa cujo tempo verbal se DIFERENCIA dos demais.
A) “A lama varreu de vez o distrito,...” (3º§)
B) “As casas que não foram levadas viraram escombros.” (1º§)
C) “... poucas casas e um ginásio permaneceram quase intactos...” (2º§)
D) “... pessoas que viviam por lá estão hospedadas em hotéis de Mariana.” (4º§)
Cargo: Agente Administrativo (01‐T)
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10
Em “Toda a história da cidade está ligada à mineração.”, o acento grave indicador de crase está corretamente
empregado. Assinale a alternativa em que o referido acento está INCORRETAMENTE empregado.
A) Quanto à Samarco, a sua penalidade não está definida.
B) A tragédia em Mariana provocou danos irreparáveis às vítimas.
C) À medida que a lama avança em direção ao mar, muitos peixes morrem.
D) Vários repórteres que foram à Mariana e entrevistaram a população atingida.

RACIOCÍNIO LÓGICO
11
Um motoboy autônomo, A, cobra, pelos seus serviços, uma taxa fixa de R$ 15,00, acrescido de R$ 0,20 por quilômetro
percorrido. Outro motoboy autônomo, B, não cobra taxa fixa, mas tão somente R$ 0,45 por quilômetro percorrido.
Assim, para que o serviço prestado pelo motoboy A seja mais econômico que B, a distância a ser percorrida, em km,
deverá ser, no mínimo, superior a:
A) 60.
B) 72.
C) 84.
D) 96.

12
Em uma escola, todos os 264 alunos participam de alguma dentre as três atividades extracurriculares disponíveis:
projetos de pesquisa, projetos de extensão ou programas de estágio. Sabe‐se que 128 alunos participam de projetos
de pesquisa, 120 de projetos de extensão e 96 tanto de projetos de pesquisa quanto de extensão. Assim,
considerando que não há aluno que participe das três atividades simultaneamente, o número de alunos que
participam somente de programas de estágio é:
A) 102.
B) 112.
C) 124.
D) 152.

13
A negação da proposição composta “Se goleia o rival, então é campeão” é equivalente a:
A) Não goleia o rival e é campeão.
C) Não goleia o rival ou é campeão.
B) Goleia o rival e não é campeão.
D) Nem goleia o rival, nem é campeão.

14
Estudando de segunda a sábado, oito horas por dia, um concurseiro gasta seis semanas para concluir seus estudos
para determinado concurso público. Se, ao invés, estudar apenas de segunda a sexta‐feira, seis horas por dia, porém
com aproveitamento do tempo de estudo 20% maior, o número de semanas que gastará para concluir seus estudos
será:
A) 7.
B) 8.
C) 9.
D) 10.

15
A soma dos dez termos de uma progressão aritmética formada por número inteiros é 165. Considerando que o sexto
termo é 19, pode‐se afirmar acerca da razão r, com r ∈ R, que:
A) r ≤ 2.
B) 9 < r.
C) 2 < r ≤ 5.
D) 5 < r ≤ 9.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
16
Sobre itens de hardware, analise as afirmativas a seguir.
I. O monitor de vídeo é considerado um dispositivo de entrada pela característica de exibir os resultados processados
pelo computador.
II. Pratos, braços dinâmicos e transponders são partes internas de um disco rígido.
III. O processador é o componente de hardware responsável por processar dados e transformar em informações.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I.
B) II.
C) III.
D) II e III.
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17
“Utilizando um computador com o Sistema Operacional Windows 7 (configuração padrão), um usuário pressionou uma
tecla em seu teclado que capturou a imagem da tela atual a qual estava utilizando.” É correto afirmar que trata‐se da
tecla:
A) Num Lock.
B) Save View.
C) Scroll Lock.
D) Print Screen.

18
No Sistema Operacional Microsoft Windows 7 (configuração padrão), o procedimento para criar uma nova pasta na
área de trabalho do computador é clicar com o botão
A) direito do mouse, apontar para Novo e clicar em Pasta.
B) direito do mouse, apontar para Opções e clicar em Criar Pasta.
C) esquerdo do mouse, apontar para Novo e clicar em Nova pasta.
D) esquerdo do mouse, apontar para Opções e clicar em Novo Diretório.

19
Considere o seguinte texto produzido com a ferramenta Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão).
A Casa Branca garantiu, nesta sexta‐feira, que a estratégia dos Estados Unidos na Síria “não
mudou”, apesar do envio de forças especiais americanas ao território sírio.
O presidente Barack Obama deu o sinal verde para o envio de “menos de 50” membros das
forças especiais ao norte do país para reforçar a luta contra o grupo jihadista Estado Islâmico
(EI), explicou o porta‐voz Josh Earnest.
(Disponível em: http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20151030/eua‐afirma‐que‐sua‐estrategia‐siria‐nao‐mudou/313541.
Adaptado.)

Foi detectado, no momento da publicação do texto, que o espaçamento entre linhas está muito grande, o que
acarretará em um consumo maior de páginas a serem impressas. A opção para reduzir o espaçamento entre linhas na
ferramenta em questão, está localizada no grupo:
A) Fonte da guia Inserir.
C) Formação da guia Revisão.
B) Parágrafo da guia Início.
D) Parágrafo da guia Layout da Página.

20
Na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), o botão
é utilizado para:
A) Aplicar o recurso de sumariar as células selecionadas de uma planilha.
B) Manter uma parte da planilha visível enquanto o restante da planilha é percorrido.
C) Exibir uma prévia dos lugares onde as páginas irão quebrar quando o documento for impresso.
D) Alternar o zoom da planilha para que o intervalo de células selecionado preencha a janela inteira.

CONHECIMENTOS GERAIS
21
Está em vigor no Brasil mais um ano de horário de verão, envolvendo dez estados mais o Distrito Federal. Este horário
especial irá durar até o dia 21 de fevereiro de 2016 e o Governo Federal estima que irá economizar cerca de R$ 7
bilhões com a adoção deste horário nos estados das regiões:
A) Norte e Nordeste.
C) Sul, Sudeste e Centro‐Oeste.
B) Sul, Sudeste e Nordeste.
D) Norte, Centro‐Oeste e Sudeste.
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22
“Um levantamento da Controladoria‐Geral da União (CGU) divulgado no final de 2015 revelou que apenas 29
municípios tiveram nota máxima em transparência, em uma escala de 0 a 10, o que equivale a menos de 2% do total
de cidades avaliadas (1.587). Conforme a pesquisa, 822 cidades obtiveram notas entre zero e 0,99 por não terem
regulamentado a legislação pertinente que é a _______________________ ou pela inexistência de canais para
fornecer informações à sociedade. Os dados fazem parte da segunda edição da Escala Brasil Transparente (EBT). O
indicador mede o grau de transparência em estados e municípios e o cumprimento da legislação. Foram avaliados
1.613 entes federativos, incluindo todos os estados e capitais. Alguns municípios foram selecionados por
amostragem. Para tanto, são avaliadas as informações disponibilizadas e pedidos de dados nas áreas de saúde,
educação e __________________.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa
anterior.
C) Lei de Responsabilidade Social / economia
A) Lei das Licitações / meio ambiente
B) Lei das Inelegibilidades / administração
D) Lei de Acesso à Informação / assistência social
O trecho e a figura a seguir contextualizam o tema tratado nas questões de 23 a 25. Leia‐o atentamente.
“Desde a explosão da violência na Síria, em março de 2011, a guerra passou por uma escalada até se converter em um
complexo ‘todos contra todos’ entre governo, rebeldes, radicais islâmicos e potências estrangeiras, que só se complicou
com a entrada da Rússia no conflito. Nesta semana, com o ataque em Paris que deixou ao menos 129 mortos, o
confronto no país árabe atraiu a atenção da opinião pública após o presidente da França, François Hollande, ter dito que
os atentados contra seu país foram planejados na Síria.”

(Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11/151120_siria_entenda_tg.)

23
Sobre a posição de algumas nações neste conflito até novembro de 2015, é INCORRETO afirmar que
A) a Rússia é contra o Estado Islâmico e os outros grupos rebeldes e vem apoiando o governo de Bashar Al‐Assad.
B) Irã e Arábia Saudita opõem‐se ao governo de Bashar Al‐Assad e apoiam o Estado Islâmico (EI) e os insurgentes
sunitas.
C) Turquia se opõe tanto ao governo de Bashar Al‐Assad, quanto aos separatistas curdos, defendendo uma coalização
liderada pelos EUA e rebeles.
D) os Estados Unidos opõem‐se ao governo de Bashar Al‐Assad e ao Estado Islâmico (EI) e apoiam grupos rebeldes
considerados moderados e curdos.
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24
O grupo extremista Hezbollah presente na região oeste da Síria tem sede e grande atuação em que país do Oriente
Médio?
A) Irã.
B) Israel.
C) Iraque.
D) Líbano.

25
Estabelecido em grande parte da região norte da Síria, o Curdistão é:
A) O maior grupo étnico do mundo sem Estado próprio e fragmentado entre vários países.
B) Um grupo de origem palestina, de ideologia sunita, que se organiza por um partido político e brigadas armadas.
C) Um povo que se caracterizara, sobretudo, por formar uma nação de guerreiros, governada por uma aristocracia
militar que vem se expandindo no norte da África e no Oriente Médio.
D) O grupo terrorista mais agressivo da região, originário do Iêmen, que vem cometendo uma série de atentados na
Europa, principalmente em nações aliadas aos EUA, como França e Grã‐Bretanha.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26
O instrumento pelo qual se solicita algo a uma autoridade e que, na maioria das vezes, traz a citação do amparo legal
do pedido denomina‐se
A) procuração.
B) telegrama.
C) memorando.
D) requerimento.

27
Analise as afirmativas a seguir.
I. O memorando é uma modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem
ou não ter a mesma hierarquia.
II. Os despachos relacionados ao memorando devem ser dados no próprio documento, para evitar acúmulo de papéis.
III. Por ser um documento burocrático, sua tramitação é sempre lenta e complexa.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I.
B) III.
C) I e II.
D) II e III.

28
Analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.
( ) O ofício é uma forma de correspondência oficial trocada entre chefes ou dirigentes de hierarquia equivalente ou
enviada a alguém de hierarquia superior à daquele que assina.
( ) Sua finalidade é informar com o máximo de clareza e precisão, utilizando o padrão coloquial da língua portuguesa.
( ) Como todos os documentos oficiais, caracteriza‐se impessoalidade, clareza e concisão.
A sequência está correta em
A) V, V, F.
B) V, V, V.
C) F, V, F.
D) V, F, V.

29
Sobre o envio de correspondências é INCORRETO afirmar que
A) deve‐se dobrar o papel da correspondência o mínimo de vezes possível.
B) o endereçamento se faz na face fechada e deve ocupar posição centralizada.
C) não há limite mínimo e máximo estabelecidos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no tamanho de
envelopes.
D) quando há no timbre do envelope o endereço completo do emissor, pode‐se dispensar o preenchimento da face
aberta (verso).

30
Sobre o telegrama, é INCORRETO afirmar que
A) pode ser enviado por fax.
B) não pode ser pré‐datado.

C) pode conter imagens anexas.
D) pode ter cópia para o remetente.
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INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta
grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular
desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo.
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica,
controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar‐se, comunicar‐se com outros candidatos e fumar.
4. A duração da prova é de 04 (quatro) horas para o cargo de Procurador Municipal e 03 (três) horas para os demais
cargos, 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 30 (trinta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio Técnico,
Médio, Fundamental Completo e Fundamental Incompleto; 60 (sessenta) questões para o cargo de Procurador
Municipal; e 40 (quarenta) questões para os demais cargos de Nível Superior. Leia‐o atentamente.
7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única
resposta correta.
8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito)
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 Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da
Unidade.
RESULTADOS E RECURSOS
‐ As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no
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 02
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao
Concurso Público no endereço eletrônico www.idecan.org.br.
‐ A interposição de recursos deverá 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.

