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A questão da segurança pública no Brasil
Essa responsabilidade não é só da União e dos Estados, mas também,
e sobretudo, dos municípios.
A maior preocupação da população brasileira na atualidade é, inegavelmente, a segurança pública e por motivos
plenamente justificáveis. Invariavelmente, todo cidadão, independente de raça, cor, condição social ou credo religioso,
tem sido atormentado de forma tão violenta por esse tema que a questão se transformou em problema de saúde
pública nos últimos anos, tais os reflexos no comportamento dos brasileiros. No lar, no trabalho, na escola, nos campos
de futebol, seja quem for, esteja onde estiver, lá está ela, ou melhor, a ausência dela, a nos atormentar, como
assombração impiedosa a nos perseguir. Nesse ponto, não podemos nos esquecer de que a segurança pública está
elencada entre as necessidades essenciais de todo ser humano.
O tema adquiriu tamanha relevância que, hoje, se fala de segurança pública com tanta propriedade que surgiram,
nos últimos anos, vários especialistas na matéria, tal como os milhares de técnicos de futebol, a maioria com
diagnósticos elaborados, muitas das vezes, sem qualquer base científica ou fonte segura para os números que são
apresentados. Cite‐se, como exemplo, o índice de reincidência criminal no Brasil, enunciado categoricamente pelo
honrado Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, na semana passada, para a mídia
nacional e internacional, como sendo de setenta por cento, percentual repetido por tagarelas de plantão, sem que, na
verdade, jamais tenha sido elaborada qualquer pesquisa nesse sentido, fato que, além de servir de base falsa para a
formulação de políticas públicas para o setor, constitui‐se em forma perversa de discriminação daqueles que passaram
pelo cárcere.
Mas se, de um lado, a (in) segurança pública causa fascínio no público e na mídia em geral, com discussões amplas
e apaixonadas, do outro, os tais “especialistas” na matéria entraram em um círculo vicioso de repetição de velhas
fórmulas ultrapassadas, obsoletas e inadequadas no enfrentamento de tão grave questão. “O crime evoluiu, o seu
combate regrediu” é o que mais se ouve em qualquer esquina. Afinal, é preciso mudar essa antiga cultura,
questionando‐se, em primeiro lugar, qual o papel do Estado e qual o da polícia.
Não se pode olvidar: pior que a existência do crime organizado é o seu combate com instituições arcaicas, viciadas
e corrompidas, orientadas por modelos equivocados de repressão, importados, muitas vezes, de países que, antes de
adotá‐los, promoveram mudanças significativas no seu sistema criminal, fato lamentavelmente esquecido por muitas
das pessoas envolvidas.
Acreditamos, portanto, que só há uma forma de salvar o sistema de segurança da chaga da corrupção e do
fracasso: a reforma das instituições, com seleção e controle rigorosos dos seus membros.
Mas isso, como já comentamos, é apenas o começo! Muito mais ainda precisa e deve ser feito.
(Lélio Lauria. Disponível em: http://acritica.uol.com.br/blogs/blog_do_lelio_lauria/seguranca‐publica‐Brasil_7_551414854.html.
Acesso em: 01/12/2015. Adaptado.)

01
Em relação à segurança pública no Brasil, conforme as ideias do texto, é correto afirmar que
A) é improdutiva, violenta e reproduz desigualdades.
B) está relacionada com o crescimento de mortes de civis e policiais.
C) trata‐se da maior preocupação da população brasileira atualmente.
D) está relacionada com o aumento das taxas de criminalidade e a superpopulação nos presídios.

02
Das afirmativas transcritas do texto, assinale a que exprime circunstância de modo.
A) “Mas isso, como já comentamos, é apenas o começo!” (6º§)
B) “‘O crime evoluiu, o seu combate regrediu’ é o que mais se ouve em qualquer esquina.” (3º§)
C) “Nesse ponto, não podemos nos esquecer de que a segurança pública está elencada entre as necessidades essenciais
de todo ser humano.” (1º§)
D) “Invariavelmente, todo cidadão, independente de raça, cor, condição social ou credo religioso, tem sido atormentado
de forma tão violenta por esse tema que a questão se transformou em problema de saúde pública nos últimos anos,
tais os reflexos no comportamento dos brasileiros.” (1º§)
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Segundo as ideias do texto, infere‐se que
A) o país prende muito mal, porque prende quem não comete crimes violentos.
B) a segurança pública está entre as necessidades essenciais de todo ser humano.
C) o aumento de homicídios e rebeliões agravam a crise de segurança pública no Brasil atualmente.
D) é mais difícil a articulação das pessoas na defesa de seus direitos, uma vez que muitas acabam cerceadas pelo medo
devido à violência no cotidiano.

04
No trecho “Não se pode olvidar: pior que a existência do crime organizado é o seu combate com instituições arcaicas,
viciadas e corrompidas, orientadas por modelos equivocados de repressão, importados, muitas vezes, de países que,
antes de adotá‐los, promoveram mudanças significativas no seu sistema criminal, fato lamentavelmente esquecido
por muitas das pessoas envolvidas.” (4 º§), a expressão destacada pode ser substituída, sem alteração de sentido, por
A) omitir.
B) revelar.
C) outorgar.
D) demonstrar.

05
“Acreditamos, portanto, que só há uma forma de salvar o sistema de segurança da chaga da corrupção e do fracasso:
a reforma das instituições, com seleção e controle rigorosos dos seus membros.” (5º§) O termo destacado
anteriormente expressa ideia de
A) dúvida.
B) intenção.
C) conclusão.
D) proporção.

06
Em relação à classe de palavras, assinale a alternativa que apresenta a relação INCORRETA.
A) “Muito mais ainda precisa e deve ser feito.” (6º§) – Verbo.
B) “A maior preocupação da população brasileira na atualidade é, inegavelmente, a segurança pública e por motivos
plenamente justificáveis.” (1º§) – Substantivo.
C) “No lar, no trabalho, na escola, nos campos de futebol, seja quem for, esteja onde estiver, lá está ela, ou melhor, a
ausência dela, a nos atormentar, como assombração impiedosa a nos perseguir.” (1º§) – Artigo.
D) “Mas se, de um lado, a (in)segurança pública causa fascínio no público e na mídia em geral, com discussões amplas e
apaixonadas, do outro, os tais ‘especialistas’ na matéria entraram em um círculo vicioso de repetição de velhas
fórmulas ultrapassadas, obsoletas e inadequadas no enfrentamento de tão grave questão.” (3º§) – Adjetivo.

07
Em “Mas isso, como já comentamos, é apenas o começo!”, o ponto de exclamação ( ! ) tem como objetivo
A) substituir a vírgula.
C) finalizar frase imperativa.
B) indicar uma pergunta.
D) expressar sentimentos diversos.

08
As seguintes afirmativas transcritas do texto apresentam o mesmo tempo verbal, EXCETO:
A) “O tema adquiriu tamanha relevância...” (2º§)
B) “O crime evoluiu, o seu combate regrediu.” (3º§)
C) “A maior preocupação da população brasileira na atualidade é, inegavelmente, a segurança pública e por motivos
plenamente justificáveis.” (1º§)
D) “... os tais ‘especialistas’ na matéria entraram em um círculo vicioso de repetição de velhas fórmulas ultrapassadas,
obsoletas e inadequadas no enfrentamento de tão grave questão.” (3º§)

09
“... fato que, além de servir de base falsa para a formulação de políticas públicas para o setor, constitui‐se em forma
perversa de discriminação daqueles que passaram pelo cárcere.” (2º§) O termo “discriminação” de acordo com o
contexto textual significa
A) imprecisão.
C) preconceito, hostilidade.
B) perspicácia, lucidez.
D) irregularidade, imperfeição.
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Leia a charge a seguir.

(Disponível em: http://paduacampos.com.br/2012/2010/10/17/charge‐descaso‐com‐a‐seguranca‐publica/. Acesso em: 02/12/2015.)

No trecho “Hoje eu roubei um caixa eletrônico, uma padaria, um posto de gasolina, uma velhinha e um celular.”, as
vírgulas foram utilizadas para
A) exprimir espanto.
C) marcar pausa de longa duração.
B) separar enumerações.
D) destacar informações importantes.

RACIOCÍNIO LÓGICO
11
Josué, atleta em treinamento, é capaz de correr 24 km em três horas. Se sua velocidade diminuir em 25%, quanto
tempo ele levará para correr 48 km?
A) 6 horas.
B) 7 horas.
C) 7,5 horas.
D) 8 horas.

12
Um frasco de remédio para dores possui volume total de 150 ml. A composição deste remédio é apresentada na
tabela a seguir.
Composto
A
B
C
Volume (%)
25%
55%
20%
O volume de composto B no remédio supera em quantos mililitros os volumes somados dos compostos A e C?
A) 10 ml.
B) 12 ml.
C) 15 ml.
D) 82,5 ml.

13
Tales desenhou um triângulo retângulo com as seguintes medidas, todas dadas em centímetros.

Qual é o perímetro deste triângulo?
A) 6 cm.
B) 9 cm.

C) 12 cm.

D) 15 cm.

C) x + 50 = 3x – 150.

D) 2x – 100 = 8x + 5.

14
Qual das equações a seguir possui 2500 como solução?
A) x + 50 = 0.
B) x + 30 = 3x – 70.
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Um estudante de estatística fez um levantamento com um grupo de 80 pessoas sobre a idades que elas possuem.
Sabendo‐se que o levantamento constatou que 37,5% dessas pessoas possuem idade inferior a 25 anos, pode‐se
concluir que o número de pessoas deste grupo com idade superior a 25 anos é
A) 30 pessoas.
B) 40 pessoas.
C) 50 pessoas.
D) 60 pessoas.

16
Considere a seguinte sequência:
(8, 20, #, 125)
Qual das alternativas a seguir substitui corretamente o # da sequência?
A) 40.
B) 50.
C) 60.

D) 100.

17
Dois irmão foram comprar aparelhos de celular juntos, um para cada. Ao anotarem seus novos números, eles
representaram os números como dois conjuntos A e B, dados a seguir.
A = {0, 3, 4, 9, 8, 7, 5, 2}
B = {0, 1, 5, 9, 7, 6, 3}
Qual das alternativas representa o conjunto A – B corretamente?
A) {1, 6}.
B) {2, 4, 8}.
C) {0, 3, 5, 7, 9}.

D) {0, 3, 5, 7, 8, 9}.

18
Laura está com um livro que possui um total de 786 páginas. Sabe‐se que ela deseja dar uma olhada no capítulo 7
deste livro, que se inicia na página 123 e termina na página 265. Se Laura abrir o livro aleatoriamente, a probabilidade
dela abrir em alguma página que pertence ao capítulo 7 está compreendida entre
A) 10,0% e 15,0%.
B) 15,1% e 16,0%.
C) 16,1% e 19,0%.
D) 19,1% e 25,0%.

19
Uma pista de corrida foi construída com o formato de um setor circular, conforme apresentado a seguir.

Pode‐se afirmar que o valor do ângulo x é igual a
(Considere: π = 3,14.)

A) 30°.

B) 36°.

C) 42°.

D) 45°.

20
Em um teatro a peça em cartaz foi apresentada às 19 h e às 21 h. Obteve‐se a seguinte distribuição de espectadores:
Horário
Quantidade

19 horas
x

21 horas
y

Considere que:
 no horário das 21 horas, o número de espectadores superou em 42 o número de espectadores do horário das 19 horas; e,
 1/3 do número de espectadores do horário das 21 horas é igual a metade do número de espectadores do horário das
19 horas.
Quantos espectadores foram ao teatro no total?
A) 186.
B) 195.
C) 210.
D) 215.
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CONHECIMENTOS GERAIS
21
Espuma do rio Tietê invade ruas e deixa ponte intransitável em salto.
(Disponível em: http://g1.globo.com/.)

Sobre a lagoa Rodrigo de Freitas no RJ: atletas podem contrair doenças nas “águas olímpicas” do rio, diz agência...
(Disponível em: http://g1.globo.com/.)

Considerando a relação entre as duas notícias, é correto afirmar que
A) as duas tratam de problemas pluviais.
B) as notícias contextualizam cidades do interior.
C) falam sobre as olimpíadas num sentido crítico.
D) remontam a problemas ambientais comuns no Brasil.

22
Arte é a atividade humana ligada a manifestações de ordem estética, feita por artistas a partir de percepção, emoções e
ideias, com o objetivo de estimular esse interesse de consciência em um ou mais espectadores, e cada obra de arte
possui um significado único e diferente.
(Disponível em: http://www.significados.com.br.)

Da afirmativa anterior subentende‐se que a arte possui, EXCETO:
A) Identidade.
B) Globalização.
C) Humanidade.

D) Intencionalidade.

23
FUTURISMO

CUBISMO

DADAÍSMO

SURREALISMO

Os quadros anteriores mostram nomes de movimentos
A) políticos.
B) artísticos.

C) mecânicos.

D) migratórios.

24
Ao longo da história a humanidade se tornou mais complexa e sofisticada em seu modo de viver. O antigo homem da
caverna se transformou em um cidadão das grandes cidades. Nos estudos sobre as cidades observa‐se o conceito
atual de “megacidade”. Qual é o principal critério para que uma cidade seja classificada como megacidade?
A) Área.
B) Comércio.
C) População.
D) Urbanização.

25

(Disponível em: www.skyscrapercity.com.)

Qual fenômeno urbano se manifesta na urbanização representada na imagem anterior?
A) Pobreza.
B) Distoação.
C) Favelização.
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(Disponível em: meioambiente.culturamix.com.)

No ano de 2006, o IBGE realizou o Censo Agropecuário Brasileiro. Nele, verificou‐se a força e a importância da
agricultura familiar para a produção de alimentos no país. São características da agricultura familiar, EXCETO:
A) Pequena propriedade.
B) Mão de obra predominante da própria família.
C) Produção destinada, predominantemente, à exportação.
D) Maior parte da renda familiar vem do trabalho realizado na terra.

27
Paixão
De vez em quando Deus me tira a poesia.
Olho pedra, vejo pedra mesmo.
O mundo, cheio de departamentos, não é
a bola bonita caminhando solta no espaço.
(Adélia Prado.)

Na poesia, quando a autora fala que “Deus tira a poesia”, ela quer dizer que:
A) Deus não gosta de arte.
B) Deus quer que vejamos a realidade.
C) A poesia é uma forma de ver o mundo.
D) É necessário maior conhecimento astronômico.

28

(Disponível em: www.mazp.com.br.)

O etanol é um biocombustível cada vez mais usado no Brasil. Muitas usinas têm sido ampliadas em função desse
aumento de consumo. Nesse sentido, analise as imagens a seguir.
I

II

Possui(em) uma ligação direta com a cadeia de produção do etanol apenas a(s) imagem(ns)
A) I.
B) II.
C) III.
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O sistema educacional brasileiro possui uma organização através de vários cursos, como: ensino superior, ensino
fundamental I, ensino fundamental II e ensino médio. A educação básica se conclui com qual ensino?
A) Médio.
B) Superior.
C) Fundamental I.
D) Fundamental II.

30

(Disponível em: http://marlivieira.blogspot.com.br/.)

A partir da charge anterior, é correto afirmar que
A) ao desmatar a vegetação, o homem destrói a si mesmo.
B) todos os recursos usados pelo homem vêm da natureza.
C) apesar das agressões sofridas, a natureza é complexa e bela.
D) a consequência do desmatamento é a melhoria da qualidade de vida.
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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.

