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OOFFIICCIIAALL  ((22ºº  TTEENNEENNTTEE))  DDOO  QQUUAADDRROO  DDEE  OOFFIICCIIAALL  CCOOMMBBAATTEENNTTEE  BBOOMMBBEEIIRROO    MMIILLIITTAARR  ((QQOOCCBBMM))  
 

LÍNGUA PORTUGUESA   
 

Declaração da ilegalidade da pobreza ante a ONU 
 

O aumento escandaloso dos níveis de pobreza no mundo _______ suscitado movimentos pela erradicação desta 
chaga na humanidade. 

No dia 9 de maio realizou-se um ato na Universidade Nacional de Rosário promovido pela Cátedra da Água, um 
departamento da Faculdade de Ciências Sociais, coordenado pelo Prof. Anibal Faccendi, em forma de uma Declaração 
sobre a ilegalidade da pobreza. Coube-me participar e fazer a fala de motivação. O sentido é conquistar apoios do 
congresso nacional, da sociedade e de pessoas de todo o continente para levar esta demanda às instâncias da ONU para 
conferir-lhe a mais alta validação. 

Já antes no dia 17 de outubro de 1987 havia sido criado por Joseph Wresinski, o Movimento Internacional ATD 
(Atuar Todos para a Dignidade) que incluía o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza. Neste ano será celebrado em 
muitos países que aderiram ao movimento no dia 17 de setembro. 

A Declaração de Rosário vem reforçar este movimento pressionando os organismos mundiais da ONU para 
efetivamente ___________ a fome como ilegal. A Declaração não pode quedar-se apenas no seu aspecto declaratório. 
O sentido dela é poder criar nas várias instituições, nos países, nos municípios, nos bairros, nas ruas das cidades, nas 
escolas, mobilizações para identificar as pessoas seja na linha da pobreza extrema (viver com menos de dois dólares e 
sem acesso aos serviços básicos) ou a pobreza simplesmente dos que sobrevivem com um pouco mais de dois dólares e 
com acesso limitado à infraestrutura, à moradia, à escola e outros serviços mínimos de humanização. E organizar ações 
solidárias que os ________ desta premência, com a participação deles. 

Já em 2002 Kofi Annan, antigo secretário da ONU havia declarado duramente: “Não é possível que a comunidade 
internacional tolere que praticamente a metade da humanidade tenha que subsistir com dois dólares diários ou menos 
num mundo com uma riqueza sem precedentes. ” 

Efetivamente, os dados são estarrecedores. [...] Neste ano em janeiro de 2017, revelaram que 8 pessoas (a maioria 
está lá em Davos, na Suíça) possuem riqueza equivalente àquela de 3,6 bilhões de pessoas. Quer dizer, cerca de metade 
da humanidade vive em situações de penúria seja como pobreza extrema, seja como pobreza simplesmente ao lado da 
mais aviltante riqueza. 

Se lermos afetivamente, como deve ser, tais dados, damo-nos conta do oceano de sofrimento, de doenças, de 
morte de crianças ou de mortes de milhões de adultos, estritamente em consequência da fome. E aí nos perguntamos: 
onde foi parar a nossa solidariedade mínima? Não somos cruéis e sem misericórdia para com nossos semelhantes, face 
àqueles que são humanos como nós, que possuem desejos de um mínimo de alimentação saudável como nós? 
Removem-se-lhes as vísceras vendo os filhinhos e filhinhas não podendo dormir por fome e eles mesmos tendo que 
engolir em seco pedaços de comida, recolhidos nos grandes lixões das cidades, ou recebidos da caridade das pessoas e 
de algumas instituições (geralmente religiosas) que ainda lhes oferecem algo que lhes __________ sobreviver. 

A pobreza geradora de fome é assassina, uma das formas mais violentas de humilhar as pessoas, machucar-lhes o 
corpo e ferir-lhes a alma. A fome pode levar ao delírio, ao desespero e à violência. Aqui cabe recordar a doutrina antiga: 
a extrema necessidade não conhece lei e o roubo em função da sobrevivência não pode ser considerado crime, porque 
a vida vale mais que qualquer outro bem material. 

Atualmente a fome é sistêmica. Thomas Piketty, famoso por seu estudo sobre o Capitalismo no século XXI mostrou 
como está presente e escondida nos USA: são 50 milhões de pobres. Nos últimos 30 anos, afirma Piketty, a renda dos 
mais pobres permaneceu inalterada, enquanto o 1% mais rico cresceu 300%. E conclui: “Se nada se fizer para superar 
esta desigualdade, ela poderá desintegrar toda a sociedade. Aumentará a criminalidade e a insegurança. As pessoas 
viverão com mais medo do que com esperança”. 

No Brasil fizemos a abolição da escravatura, mas quando faremos a abolição da fome? 
(Leonardo Boff, 14/05/2014. Disponível em: http: //www.jb.com.br/leonardo-boff/noticias/2017/05/14/declaracao-da-ilegalidade-da-pobreza-

ante-a-onu/. Adaptado.) 

 

01 
No texto apresentado, há algumas lacunas que podem ser corretamente preenchidas, na seguinte ordem, com as 
formas apresentadas na alternativa:  
A) têm, declarar, tire, permite      C) tem, declarar, tirem, permite 
B) têm, declarar, tire, permitem     D) tem, declararem, tirem, permitem 
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02 
O emprego sugerido do pronome está correto de acordo com a norma padrão da língua, desde que feitas as 
alterações necessárias, em: 
A) “[...] para levar esta demanda às instâncias da ONU[...]” (2º§) – levá-la  
B) “[...] que aderiram ao movimento no dia 17 de setembro.” (3º§) − aderiram-no  
C) “[...] suscitado movimentos pela erradicação desta chaga na humanidade.” (1º§) – suscitado-lhes  
D) “[...] vem reforçar este movimento pressionando os organismos mundiais da ONU [...]” (4º§) – reforçar-lhes  
  

03 
Com o emprego da expressão “Se lermos afetivamente [...]” (7º§) o autor tem por objetivo discursivo 
A) respaldar os problemas apresentados decorrentes da desigualdade e fome que assolam a humanidade.  
B) indicar o tipo de leitura adequada para que haja a promoção de determinadas reações por ele desejadas.  
C) estabelecer uma hipótese de leitura possível, mostrando que um texto não pode apresentar leituras diversas.  
D) propor uma leitura atenta e objetiva dos dados citados anteriormente, de modo que nenhuma informação seja 

desprezada.  
 

04 
No título “Declaração da ilegalidade da pobreza ante a ONU”, é possível reconhecer que o termo grifado estabelece a 
mesma relação semântica vista em: 
A) Ante tamanha insistência, não houve como negar ajuda àquele homem. 
B) Presenciara tudo, ante seus olhos todo o planejamento havia sido executado. 
C) Na antevéspera do ocorrido, as devidas precauções rotineiras haviam sido tomadas.  
D) Ante a apresentação da dissertação, a banca avaliou o aluno dando-lhe nota máxima com louvor.  
 

05 
De acordo com o texto, é correto afirmar que 
A) em função da sobrevivência humana, práticas ilegítimas passam a ser apreciadas tendo em vista o princípio da 

igualdade e da vida acima de tudo.    
B) o autor demonstra seu reconhecimento acerca da relevância do evento advinda de sua efetiva participação, através 

da qual conquistou-se apoio da sociedade. 
C) para o autor, apenas uma leitura superficial dos dados apresentados em relação à riqueza e à pobreza no mundo não 

é suficiente para provocar o necessário entendimento das consequências resultantes de tais ocorrências. 
D) os dados estatísticos apresentados referentes às desigualdades no mundo são alarmantes por dois motivos: primeiro 

por serem dados generalizados, isto é, sua veracidade é impugnada; segundo por tratarem de um assunto polêmico 
para a sociedade.  

 

06 
Analise os termos destacados nos trechos a seguir. 
I. “Atualmente a fome é sistêmica.” (9º§) / Houve uma reação sistêmica à vacina.  
II. “A Declaração não pode quedar-se apenas no seu aspecto declaratório.” (4º§) / Toda a comitiva quedou junto à 

recepção. 
III. “[...] seja como pobreza simplesmente ao lado da mais aviltante riqueza.” (6º§) / A aviltante difamação foi proferida 

diante do excelentíssimo juiz de direito.  
Os termos destacados nos trechos do texto transcritos a seguir foram empregados em novas frases. As palavras 
destacadas foram empregadas (ainda que com variações) com o mesmo sentido em apenas: 
A) II.     B) III.     C) I e II.    D) I e III. 
 

07 
A relação de sentido pretendida explicitada pelo conectivo destacado está corretamente indicada em: 
A) “Coube-me participar e fazer a fala de motivação.” (2º§) / efeito consecutivo adicional  
B) “[...] de todo o continente para levar esta demanda às instâncias da ONU [...]” (2º§) / efeito visado 
C) “[...] crime, porque a vida vale mais que qualquer outro bem material.” (8º§) / causa e efeito hipotético 
D) “[...] da escravatura, mas quando faremos a abolição da fome?” (10º§) / especificação de temporalidade 
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08 
A citação de Kofi Annan é parte da estratégia  
A) injuntiva, tornando público o ponto de vista do autor do texto sobre uma questão polêmica.  
B) argumentativa, para convencer o leitor, demonstrando um discurso valorizado e ajustado às ideias apresentadas no 

texto.  
C) textual-discursiva e tem por finalidade aumentar a força teórica do texto, dar igual importância tanto à tolerância 

quanto às diferenças.  
D) textual-discursiva cuja função é desqualificar o posicionamento apresentado no texto com o propósito de inserir uma 

determinada afirmação que lhe é contrária.  
 

09 
Em “O aumento escandaloso dos níveis de pobreza no mundo [...]” (1º§) a expressão destacada é constituída de duas 
palavras pertencentes a classes gramaticais distintas; acerca da segunda – responsável pela caracterização da 
primeira – pode-se afirmar que 
A) constitui um recurso da língua para expressar uma apreciação valorativa manifestando o posicionamento do 

enunciador.   
B) torna o conceito de “aumento” mais preciso, demonstrando seu papel classificatório como em “indústria 

metalúrgica”. 
C) demonstra uma inadequação proposital com relação ao nível de linguagem predominante no texto, tendo o objetivo 

de atrair a atenção do leitor para tal expressão.  
D) expressa a carga negativa do juízo de valor emitido pelo autor em relação ao assunto mencionado, a inversão na 

ordem, ou seja, o adjetivo anteposto ao substantivo suavizaria tal expressão.  
 

10 
“Neste ano em janeiro de 2017, revelaram que 8 pessoas (a maioria está lá em Davos, na Suíça) possuem riqueza 
equivalente àquela de 3,6 bilhões de pessoas. Quer dizer, cerca de metade da humanidade vive em situações de 
penúria seja como pobreza extrema, seja como pobreza simplesmente ao lado da mais aviltante riqueza.” (6º§) O 
trecho destacado anteriormente constitui-se de dois períodos em que o segundo é iniciado por uma expressão 
linguística que 
A) encerra valor persuasivo, isto é, orienta o interlocutor a determinada conclusão. 
B) inicia uma paráfrase cujo conteúdo indica um desenvolvimento do expresso no período anterior.  
C) é um modificador avaliativo negativo, evidenciando o posicionamento do autor em sua argumentação. 
D) é uma forma nominal empregada como um importante recurso argumentativo que a língua nos oferece. 
 

11 
De acordo com as características apresentadas e a estruturação do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e 
F para as falsas. 
(     ) Credibilidade apresentada utilizando exposição de dados e por meio da linguagem empregada.  
(     ) Texto argumentativo que defende uma tese, havendo desenvolvimento da proposição apresentada e utilização de 

estratégias argumentativas.  
(     ) Discussão de tema de relevância social situando-se entre marcadores linguísticos orais e a formalidade de forma 

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

12 
No texto, o autor faz dois questionamentos em “E aí nos perguntamos: onde foi parar a nossa solidariedade mínima? 
Não somos cruéis e sem misericórdia para com nossos semelhantes, face àqueles que são humanos como nós, que 
possuem desejos de um mínimo de alimentação saudável como nós?” e finaliza com “No Brasil fizemos a abolição da 
escravatura, mas quando faremos a abolição da fome?” Acerca de tal estratégia pode-se afirmar que:  
A) Têm como objetivo estimular a reflexão sobre o assunto desenvolvido no texto. 
B) Remetem a uma linguagem objetiva, buscando alcançar o entendimento do interlocutor. 
C) O emissor busca obter, a partir das duas primeiras perguntas, respostas sobre algo que ignora.  
D) As duas primeiras perguntas possuem um caráter irônico, diferente do que ocorre com a última.  
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13 
“Não é possível que a comunidade internacional tolere que praticamente a metade da humanidade tenha que 
subsistir com dois dólares diários ou menos num mundo com uma riqueza sem precedentes.” (5º§) Acerca da 
articulação do período transcrito anteriormente está correto o que se afirma em: 
A) O período em destaque pode ser dividido em dois segmentos, uma oração principal e outra subordinada.  
B) As orações subordinadas adverbiais empregadas indicam relações circunstanciais próprias do discurso de opinião.  
C) É possível identificar a ocorrência de duas orações equivalentes quanto ao tipo de subordinação e sua característica 

funcional.  
D) A oração “não é possível” constitui uma oração reduzida cuja característica funcional indica a função de sujeito 

(oração subjetiva). 
 

14 
A reescritura do trecho: “A pobreza geradora de fome é assassina, uma das formas mais violentas de humilhar as 
pessoas, machucar-lhes o corpo e ferir-lhes a alma.” (8º§) que mantém a correção semântica e sintática está indicada 
em: 
A) Uma das formas mais violentas de humilhar as pessoas gera a pobreza, a fome assassina, machuca-lhes o corpo e 

feri-lhes a alma. 
B) A pobreza geradora de fome é assassina, é uma das formas mais violentas de humilhar as pessoas, machucar seu 

corpo e ferir sua alma. 
C) A pobreza geradora de fome é assassina, uma das formas mais violentas de humilhar as pessoas é machucar-lhes o 

corpo e ferir-lhes a alma. 
D) Uma forma, das mais violentas de humilhar as pessoas, que machuca-lhes o corpo e ferir-lhes a alma é a pobreza 

geradora de fome assassina.   
 

15 
Em “O sentido é conquistar apoios do congresso nacional, da sociedade e de pessoas de todo o continente para levar 
esta demanda às instâncias da ONU para conferir-lhe a mais alta validação.” (2º§) e em relação à ocorrência de crase 
é correto o que se afirma em: 
A) Em “às instâncias” é possível reconhecer a ocorrência de crase, que é o acento gráfico registrado em “às”. 
B) Caso a palavra “instâncias” fosse substituída por uma palavra masculina, a regência verbal mudaria obrigatoriamente.  
C) Caso o termo “instâncias” fosse substituído por sua forma no singular, a ocorrência de crase seria obrigatoriamente 

eliminada.  
D) O termo que rege “instâncias” é responsável pela obrigatoriedade da ocorrência de crase, podendo estar o termo 

regido no singular ou plural. 
 

MATEMÁTICA 
 

16 
A goiabada é uma deliciosa sobremesa típica dos territórios de língua portuguesa, que tem suas origens no período 
colonial no Brasil, quando a fruta goiaba, usada na preparação de bolo, substitui o marmelo para fazer compotas. No 
Brasil, a goiabada é consumida geralmente com queijo Minas levando o poético nome de Romeu e Julieta, e é ideal 
para um delicioso café da manhã em fatias de pão torrado ou servido com queijo fresco. “Dona Aurora foi a Minas e 
trouxe bastantes barras de goiabada para distribuir com suas três irmãs.” À primeira, a mais velha, ela deu a metade 
das barras de goiabada mais meia barra de goiabada. À segunda, ela deu 3/4 do que restou e mais meia barra de 
goiabada. Por último, à terceira, a mais nova, ela deu 5/6 e mais meia barra de goiabada, não sobrando nenhuma 
com ela. Y representa a quantidade recebida pela segunda irmã. Em relação ao total de goiabadas distribuídas por 
dona Aurora, a porcentagem que representa a quantidade recebida pela segunda irmã está entre: 
A) 30% < y < 60%.           B) 50% < y < 80%.  C) 70% < y < 110%.  D) 90% < y < 120%. 
 

17 
A equação da circunferência de centro C = (–2, 3) e que é tangente à reta 21x – 20y –101 = 0 é: 
A) (x – 2)2 + (y + 3)2 = 7.       C) (x – 2)2 + (y + 3)2 = 49. 
B) (x + 2)2 + (y – 3)2 = 7.      D) (x + 2)2 + (y – 3)2 = 49. 
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18 
Quem abre um pacote de bala ou qualquer outro produto e descarta a embalagem numa calçada pode pensar que 
aquilo não fará diferença, mas está enganado. São muitos os riscos causados pelo acúmulo de lixo – mesmo esses 
pequenininhos – como enchentes e emissão de gases tóxicos. “O lixo também pode gerar chorume e contaminar a 
água e o solo. Ainda pode servir de abrigo e alimento para animais e insetos que são vetores de doenças. As mais 
comuns são a leptospirose, peste bubônica e tifo, causadas pelos ratos, além de febre tifoide e cólera, causadas por 
baratas; e, malária, febre amarela, dengue, leishmaniose e elefantíase, transmitidas por moscas, mosquitos e 
pernilongos”. A Comlurb removeu mais 694,2 toneladas de resíduos de todos os locais de eventos comemorativos do 
réveillon, no Rio, em 2016. Em Copacabana, em 2016, na festa considerada como o maior réveillon do mundo, foram 
recolhidas aproximadamente 315 toneladas de resíduos não recicláveis e 48 toneladas de resíduos recicláveis, o que 
equivale a 3% a mais (de lixo reciclável) do removido no ano de 2015, trabalho realizado por 1.165 garis. Em 2015 
foram recolhidas 370 toneladas de lixos não recicláveis. Considerando o trabalho de 2016, o número de garis que 
foram necessários em 2015, tendo em vista somente a parte inteira do resultado, foi de: 
A) 457.     B) 857.    C) 957.    D) 967. 
 

19 
A figura a seguir refere-se a três sólidos com raio = 1/6 de 36 cm; a altura do cilindro é 1/2 do raio mais 1 cm e a 
altura do cone é o dobro da altura do cilindro.  
 

 
 

O volume do sólido gerado pela rotação completa em torno do seu eixo é: 

A) 240π cm2.             B) 240π cm3.   C) 384π cm2.   D) 384π cm3. 
 

20 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. Se um trapézio tem um ângulo externo reto, ele é trapézio retângulo. 
II. Toda propriedade do paralelogramo vale para o losango. 
III. Um ângulo agudo e um ângulo obtuso de um paralelogramo são suplementares. 
IV. O quadrado tem as propriedades do paralelogramo, do retângulo e do losango. 
V. Dois ângulos consecutivos de um paralelogramo sempre são congruentes. 
VI. Se as diagonais de um paralelogramo são perpendiculares entre si e se cruzam em seu ponto médio, então esse 

paralelogramo não é um losango. 
Estão INCORRETAS apenas as afirmativas 
A) I e VI.   B) V e VI.   C) I, II e III.   D) II, IV e V. 
 

21 
Considerando o polinômio p(y) = – 4y3 + ay2 + by – 18 onde 3 é raiz de p(y) e p(– 1) = – 20, os valores de a e b são, 
respectivamente: 
A) 8 e 15.   B) 15 e 8.   C) 9 e 15.   D) 15 e 9. 
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22 
Ao participar de uma determinada aposta, um jogador questionou o valor arrecadado aos organizadores. O 
informante revelou que: o valor arrecadado, em reais, está na solução do número de anagramas da palavra 
APROFUNDAMENTO subtraído do número de anagramas da palavra VISUALIZADO. Considerando esse resultado em 
reais, o valor arrecadado foi de: 
A) R$ 9.979.200,00.                     C) R$ 10.887.307.200,00.                                             
B) R$ 10.897.307,00.      D) R$ 10.897.307.200.00. 

 
23 
Considerando o lado “a” o maior lado de um triângulo de lados a, b, c, podemos conhecer a natureza desse triângulo, 
com bases nas equivalências seguintes; analise-as. 
I. a2 < b2 + c2 (triângulo obtusângulo). 
II. a2 = b2 + c2 (triângulo retângulo). 
III. a2 > b2 + c2  (triângulo acutângulo). 
Mediante as equivalências propostas, está(ão) correta(s) apenas 

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

 
24 
Resolver triângulos é estabelecer um conjunto de cálculos que nos permitem determinar os lados, ângulos e outros 

segmentos do triângulo. Em um triângulo ABC, temos AB = 6 cm; o ângulo ABC mede 60° e o ângulo ACB mede 45°. 

A medida do lado AB é: 
A) 2 cm.              B) 3 cm.   C) 4 cm.   D) 5 cm. 

 
25 
A solução do sistema de equações a seguir tem como par ordenado: 
 









9yx

542yx 22

 

 

A) {(6, 3)}.   B) {(–6, 3)}.                        C) {(6, –3)}.   D) {(–6, –3)}. 

 
26 
O sistema linear a seguir pode ser classificado considerando o número de soluções como: 
 















02z3y3x

83zy2x

0z2yx

 

 

A) Impossível.        C) Possível e indeterminado. 
B) Possível e determinado.                                                 D) Admite apenas a solução (1, 3, –4).  

 
27 
No plano cartesiano, tem-se um triângulo de vértices A(–2, 2), B(12, 6) e C(4, 6). Considerando os dados mencionados, 
analise as afirmativas a seguir. 

I. O triângulo é isósceles. 
II. O triângulo é escaleno. 
III. O ponto D (2, 3/2) pertence ao segmento AB. 
IV. A equação da reta que passa pelos pontos B e C é y – 6 = 0. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.                               B) III.    C) IV.    D) II e IV.  
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28 
O sistema de equações a seguir tem como soma das raízes: 
 















2zy3x

3zy2x

8z2yx

 

 

A) 5.                      B) 6.    C) 7.    D) 13. 
 

29 
Sabe-se que em um determinado festival da canção se inscreveram vinte e quatro compositores. Para a abertura do 
festival considerou-se que seis compositores formariam o primeiro grupo e, em seguida, entre os seis seriam 
sorteados quatro para realizarem a abertura do festival sendo que o primeiro a se apresentar seria o mais velho dos 
quatro. A quantidade total de escolhas possíveis para o primeiro grupo e a quantidade de escolhas para a 
apresentação de abertura do festival podem ser calculadas através de: 
A) Uma permutação e um arranjo, respectivamente. 
B) Uma combinação e um arranjo, respectivamente. 
C) Um arranjo e uma combinação, respectivamente. 
D) Uma combinação e uma permutação, respectivamente.  
 

30 

O valor da expressão trigonométrica Z = ,
tgx  .cossecx  

xcotgsenx 
sabendo que sen x = –

2

3
e que x pertence ao 3º quadrante 

é: 

A) + /3.3    B) – /3.3    C) –3 /3.3    D) +3 /3.3  

 
QUÍMICA 

 

31 
Os elementos químicos, após muita pesquisa e novas descobertas, foram distribuídos em certa ordenação. Porém, 
esta ordenação teve modificação ao longo dos anos. Assinale a alternativa que apresenta o nome do cientista 
responsável pela organização conhecida como “ideia das tríades”. 
A) John Newlands.       C) Dimitri Mendeleiev. 
B) Johann Dobereiner.      D) Alexandre Chancourtois. 
 

32 
Os elementos podem ser ligados através de diferentes formas para se ter variadas substâncias e moléculas. É correto 
afirmar que o tipo de ligação que envolve os hidrocarbonetos é a ligação 
A) iônica.    B) metálica.   C) covalente.   D) de hidrogênio. 
 

33 
Sabendo que a equação da pilha entre chumbo e prata possui como equação Pb0/Pb2+//Ag+/Ag0, assinale a 
alternativa que corresponde à quantidade de massa, em kg, de prata depositada no eletrodo de chumbo, após a 
perda de 414 g de chumbo ao longo da reação. 
A) 0,054.   B) 0,108.   C) 0,216.   D) 0,432. 
 

34 
“Certo gás em temperatura de 27°C e 1 atm, dentro de um recipiente isotérmico, sofreu uma variação em sua pressão, 
passando a ser 1,5 atm.” 
 

Assinale a alternativa que corresponde à quantidade de mols existente dentro do recipiente. 
(Dados: V = 22,4L; R = 0,082 atm. L / mol . K.) 

A) 1,5.    B) 1,36.    C) 0,607.   D) 0,911. 
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35 
As propriedades que definem as características de um material são chamadas de propriedades específicas da matéria. 
As outras propriedades, conhecidas como gerais, são auxiliares. Assinale a alternativa que apresenta somente 
propriedades físicas e específicas da matéria. 
A) Densidade, volume e brilho. 
B) Massa, volume e solubilidade. 
C) Solubilidade, tenacidade e dureza. 
D) Ponto de fusão, ponto de ebulição e impenetrabilidade. 

 
36 
Um cientista colocou em uma câmara de reação de calorímetro uma mistura de gás hidrogênio e gás oxigênio, em 
que a partir de uma faísca houve a reação entre os gases. Nesta câmara, inicialmente, havia 500 g de água a uma 
temperatura de 20°C e, ao final da reação, a temperatura medida era de 23°C. Assinale a alternativa que 
corresponde, em kcal, ao calor de reação desta reação. 
A) 1,5.    B) 3.    C) 500.    D) 1500. 

 
37 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. Quanto maior o potencial de redução, maior o poder da espécie química de se reduzir. 
II. Em uma reação química de oxidação-redução espontânea, o melhor oxidante reage com o melhor redutor. 
III. Em uma reação espontânea, a variação do potencial é sempre em módulo. 
IV. A equação da oxidação-redução que ocorre para o eletrodo de hidrogênio pode ser escrita como semirreação de 

redução ou semirreação de oxidação. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.   B) II e III, apenas.  C) I, II e IV, apenas.  D) I, III e IV, apenas. 

 
38 
“Um banho de ouro consiste em mergulhar o metal-base em uma solução de sais de ouro e ligá-lo à corrente elétrica. 
Ao lado dele, mergulha-se uma barra de ouro ligada ao outro polo de corrente elétrica, que tem, nessas condições, a 
propriedade de transportar o ouro líquido e depositá-lo sobre a peça a ser dourada. O banho de ouro pode ser aplicado 
em diversos tipos de metal-base, como:  prata, níquel, cobre e latão. Dependendo do tempo de duração da imersão da 
peça, essa camada poderá ser mais ou menos espessa. A boa douração tem espessura na ordem de 0,02 mm ou 20 
mícrons.” 

(Disponível em: https://agatarp.com.br/blog/2012/08/31/a-diferenca-entre-folheamento-e-o-banho-de-ouro/.) 
 

Assinale a alternativa que corresponde ao número de mols de ouro utilizado em uma eletrodeposição de Au+ que 
durou 7 minutos e utilizou 4,6 A. 
(Dados: massa molar do Au = 197g; 1F = 96500C; 1A = 1C/s.) 

A) 1 mol.   B) 0,2 mol.   C) 0,02 mol.   D) 0,01 mol. 

 
39 
Acerca da petroquímica, área da química responsável pelas reações químicas envolvendo o petróleo, o petróleo deve 
passar por processos para que o seu aproveitamento energético seja possível: separação, conversão e tratamento. 
Sobre esses processos, analise as afirmativas a seguir. 
I. O processo de separação é aquele que isola as famílias de hidrocarbonetos realizando o que se chamam frações, sem 

qualquer reação química. 
II. No processo de conversão ocorrem diversas reações químicas nas frações e são gerados novos grupos de 

hidrocarbonetos. 

III. No processo de tratamento são eliminadas quaisquer impurezas nas frações e no óleo cru, através de conversões 
químicas. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.   B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas. 
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40 
“A matéria pode ser definida de maneira bem simplificada como sendo tudo aquilo que tem massa e volume e ocupa 
um lugar no espaço. Portanto, a matéria é constituída de minúsculas partículas, que podem ser átomos, moléculas, íons 
e assim por diante. De modo que, simplificadamente, o que diferencia um estado físico de outro é a organização dessas 
partículas, se elas estão mais próximas umas às outras ou mais afastadas, isto é, se estão mais agregadas ou menos 
agregadas. Por isso, os estados físicos podem ser corretamente chamados de ‘estados de agregação’.”  

(Disponível em: http://manualdaquimica.uol.com.br/quimica-geral/estados-fisicos-materia.htm. Acesso em: 08 de junho de 2017.) 
 

Sobre os estados de agregação, analise as afirmativas a seguir. 
I. Nesse estado, as partículas estão bem próximas umas às outras, de modo que não se movimentam. Estão bem 

organizadas e, por isso, possuem forma e volume fixos, não podendo sofrer compressão. 
II. Nesse estado, as partículas possuem menor liberdade de movimentação que no estado sólido, pois estão um pouco 

mais afastadas umas das outras, havendo certo espaço entre elas. Por essa razão, as substâncias líquidas, como a 
água, possuem forma variável, adaptando-se ao recipiente em que estão contidas, mas não podem ser comprimidas, 
pois possuem volume constante. 

III. Nesse estado, as partículas estão bem afastadas umas das outras, possuindo grande liberdade de movimentação. 
Por isso, os gases e os vapores, como o vapor de água, não possuem forma nem volume fixos, conformando-se de 
acordo com o recipiente e podendo ser comprimidos. 

Sobre os estados físicos estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.   B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas. 

 
41 
Ao utilizar um calorímetro, podemos analisar a variação de calor ocorrida em uma reação química, ou seja, a variação 
de entalpia. Sabe-se que se reagirmos 0,04 mol de gás hidrogênio com 0,04 mol de gás cloro, teremos a formação de 
0,08 mol de ácido clorídrico com liberação de 1.760 cal. Assinale a alternativa da entalpia de formação, em kcal/mol, 
do ácido clorídrico em condições padrão. 
A) – 11.    B) – 22.    C) + 22.    D) + 44. 

 
42 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. Com a temperatura sendo mantida constante, a massa de um determinado gás ocupa um volume diretamente 

proporcional à sua pressão. 
II. Com a pressão sendo mantida constante, a massa de determinado gás ocupa um volume diretamente proporcional à 

sua temperatura termodinâmica. 
III. Com o volume sendo mantido constante, a pressão exercida pela massa de determinado gás é diretamente 

proporcional à sua temperatura termodinâmica. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.   B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas.  

 
43 
Um recipiente contém cerca de 3 mols de um gás a 27°C, em uma pressão de 1,5 atm. Após a abertura deste 
recipiente, o gás passa a sofrer pressão de 0,9 atm. Assinale a alternativa que corresponde ao volume do gás, em L, 
dentro do recipiente após a abertura. 
(Dados: R = 0,082 atm. L / mol . K.) 

A) 22,4.    B) 49,2.    C) 67,2.    D) 82. 

 
44 
Dentre as alternativas a seguir, assinale aquelas que são características para substâncias covalentes polares. 
A) Partículas íons, atração entre as partículas por atração eletrostática, estado físico líquido. 
B) Partículas átomos e cátions, atração entre as partículas por Van der Waals, estado físico líquido. 
C) Partículas moleculares, atração entre as partículas por ponte de hidrogênio ou dipolo-dipolo, estado físico gasoso. 
D) Partículas moleculares, atração entre as partículas por ponte de hidrogênio ou dipolo-dipolo, estado físico líquido. 
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45 
Assinale a alternativa que corresponde à ordem crescente de afinidade eletrônica dos elementos representados a 
seguir. 
A) C, F, K, Li.   B) H, Li, Na, K.   C) Mg, Al, S, Cl.   D) Ge, As, Se, Br. 

 
FÍSICA 

 

46 
O gráfico a seguir mostra um corpo de 1,5 kg que se move horizontalmente com velocidade constante de 10 m/s, 
num plano e que encontra uma rampa e sobe até atingir a altura máxima de 4,0 metros. No plano não há atrito, 
somente no início da rampa é que o atrito existe. A quantidade de energia mecânica transformada em energia 
térmica durante a subida do corpo na rampa é: 
(Considere g = 10 m/s.) 

 
 

A) 14 J.    B) 15 J.    C) 60 J.     D) 76 J. 

 
47 
Um circuito constituído por um gerador de tensão e três resistores R1, R2 e R3 estão representados no gráfico a seguir 
com seus respectivos valores de tensões e das correntes elétricas. Quando essa associação é submetida a uma tensão 
constante de 1.400 V e os três resistores estão ligados em série, considerando 1 caloria igual a 4,2 joules, a energia 

dissipada nos resistores, em ½ minuto, em calorias, será: 
 

 
 

A) 2,0 x 102 cal.   B) 2,0 x 104 cal.   C) 4,0 x 102 cal.   D) 4,0 x 104 cal. 

 
48 
Numa região em que existe um campo elétrico, uma partícula com carga q = 1,5 . 10–9 se desloca do ponto A ao ponto 
B. Durante esse deslocamento, a força elétrica realiza um trabalho igual a 9 . 10–3 J sobre a partícula. Em V, a 
diferença de potencial VA – VB entre os dois pontos considerados vale: 
A) 6 . 106 V.   B) 6 . 10–6 V.   C) –6 . 106 V.   D) –6 . 10–6 V. 

 
49 
A força mínima necessária a ser aplicada sobre a área menor de valor 5,5 x 10–4 m2, para que um corpo de peso     
4.000 N, colocado sobre a área maior de um elevador hidráulico que possui 0,55 m2 de área seja elevado, é de: 
A) 4 N.    B) 6 N.    C) 8 N.    D) 10 N. 
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50 
“A Itaipu Binacional é líder mundial em produção de energia limpa e renovável, tendo produzido mais de 2,4 bilhões 
de MWh desde o início de sua operação, em 1984. Com 20 unidades geradoras e 14.000 MW de potência instalada, 
fornece cerca de 17% da energia consumida no Brasil e 76% no Paraguai. Em 2016, Itaipu produziu um total de  
103.098.366 Megawatts-hora (103 milhões de MWh), estabelecendo um novo recorde mundial de produção anual. A 
maior marca anterior havia sido estabelecida em 2013, com 98.630.035 MWh. O terceiro melhor ano em produção foi 
2012, com a geração de 98.287.128 MWh. Na usina de energia elétrica de Itaipu a energia ______________ é 
transformada em energia ______________ e assim também, em todas as usinas, ela produz _________________ que 
permite, através de um transformador, elevar a ______________ e, então, diminuir a corrente _______________, de 
modo a diminuir as perdas de energia por efeito joule nas linhas de transmissão.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) mecânica / hidráulica / corrente elétrica / tensão / alternada  
B) mecânica / hidráulica / tensão / corrente alternada / elétrica  
C) hidráulica / mecânica / corrente elétrica / tensão / alternada  
D) hidráulica / mecânica / corrente alternada / tensão / elétrica  
 

51 
Graças aos avanços da tecnologia, que proporcionaram a automatização dos dispositivos e a utilização de 
equipamentos cada vez mais leves e mais seguros, saltar de paraquedas tornou-se uma atividade acessível a todos e, 
atualmente, lidera o ranking dos esportes radicais mais procurados e com o maior índice de satisfação. Um 
paraquedista juntamente com seu paraquedas tem massa total de 144 kg. A força de resistência do ar tem 
intensidade R = kv2, sendo k = 40 Ns2/m2. Considerando g = 10 m/s2, a velocidade limite de queda será: 
A) 6 m/s.   B) 6 m/s2.   C) 6 km/h.   D) 6 km/s2. 
 

52 
Você sabia que o chuveiro elétrico é responsável por cerca de 30% do consumo de energia de uma residência? Como 
é um dos equipamentos domésticos de maior potência, acaba consumindo mais energia e, como consequência, 
impacta diretamente no valor da conta de energia. Para se ter uma ideia, a potência média de um chuveiro elétrico é 
de 4.400 W, enquanto a potência média de um ar-condicionado de 12.000 BTUs, por exemplo, é de 1.400 W. Ou seja, 
para quem quer economizar é inevitável revisar alguns hábitos de uso do chuveiro elétrico. E faz alguma diferença 
posicioná-lo na opção “verão” ou “inverno”? A resposta é sim. Na indicação “inverno”, o consumo de energia é 30% 
maior, em média. Isso acontece porque as posições “inverno” e “verão” regulam a passagem da corrente elétrica, 
necessária para aquecer a água. Se você mora em uma região quente, sabe que o calor acaba gerando um aumento 
da quantidade de banhos de uma casa. Para driblar esse consumo extra, deve-se deixar o chuveiro no modo “verão”. 
Dessa forma, é correto afirmar que 
A) quanto maior for a resistência elétrica do chuveiro selecionada, maior será o consumo de energia elétrica durante o 

banho. 
B) se a chave estiver posicionada em “inverno”, o chuveiro irá consumir metade da energia que consumiria na posição 

“verão”. 
C) se a chave estiver na posição “inverno”, a resistência elétrica selecionada será maior e o consumo de energia elétrica 

será menor. 
D) se a chave estiver na posição “verão”, a resistência elétrica selecionada será maior e o consumo de energia elétrica 

será menor. 
 

53 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. Em uma expansão isotérmica reversível, o sistema recebe uma quantidade de calor da fonte de aquecimento. 
II. Em uma expansão adiabática reversível, o sistema não troca calor com as fontes térmicas (M-N).  
III. Em uma compressão isotérmica reversível, o sistema não cede calor para a fonte de resfriamento.  
IV. Em uma compressão adiabática reversível, o sistema não troca calor com as fontes térmicas.  
V. Numa máquina de Carnot, a quantidade de calor que é fornecida pela fonte de aquecimento e a quantidade cedida à 

fonte de resfriamento são proporcionais às suas temperaturas absolutas. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.              B) II e III.                          C) IV e V.                          D) I, II, IV e V.  
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54 
Analise o circuito esquematizado a seguir.  
 

 
 

(Dados: Circuito I – R1 = 3Ω; circuito II – R2 = 8Ω; circuito III – R3 = 24Ω.) 
  

A resistência do equivalente desse circuito é: 

A) 1/Req = 1/24.   B) 1/Req = 3/24.   C) 1/Req = 8/24.   D) 1/Req = 12/24. 
 

55 
Foi-se o tempo em que o forno micro-ondas servia apenas para aquecer alimentos e estourar pipoca. Hoje, todos 
sabem que podemos preparar vários tipos de comida de forma muito mais rápida e prática. E não se trata de pratos 
prontos congelados! Era de causar espanto ver micro-ondas com opções de “brigadeiro”, “arroz” ou “lasanha”. Mas 
atualmente isso é muito comum. Porém, cozinhar utilizando o micro-ondas requer um cuidado muito específico: que 
vasilhas podemos utilizar? Qual material é adequado? Assim, o vidro comum apresenta menor resistência ao choque 
térmico do que o vidro pirex por que: 
A) Tem baixo calor específico. 
B) Tem alto coeficiente de dilatação térmica. 
C) Tem baixo coeficiente de dilatação térmica. 
D) Não tem nada a ver com o calor específico e nem com a dilatação térmica. 
 

56 
A teoria cinética dos gases se baseia em quatro postulados; analise-os. 
I. O gás é formado por moléculas que se encontram em movimento desordenado e permanente. Cada molécula pode 

ter velocidade diferente das demais. 
II. Cada molécula do gás interage com as outras somente por meio de colisões (forças normais de contato). A única 

energia das moléculas é a energia cinética. 
III. Todas as colisões entre as moléculas e as paredes do recipiente que contêm o gás são perfeitamente elásticas. A 

energia cinética total se conserva, mas a velocidade de cada molécula pode mudar. 
IV. As moléculas são infinitamente pequenas. A maior parte do volume ocupado por um gás é o espaço vazio. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.   B) I e II, apenas.   C) II e III, apenas.  D) I, III e IV, apenas. 
 

57 
De acordo com o censo de 2011, a diminuta porção de terra no meio do mar acolhe pouco mais de 84 mil habitantes. 
Com uma área de 572 quilômetros quadrados, a Ilha de Man é composta majoritariamente por campos e áreas rurais, 
e suas áreas urbanas mais importantes são a capital Douglas e o distrito de Ramsey. Mas, o que torna a Ilha de Man 
especial e ainda serve de base para a economia do lugar é um evento que acontece anualmente e dura duas semanas. 
O Tourist Trophy (TT), como é mais conhecido, começou em 1907 e, desde então, movimenta multidões de 
aficionados por velocidade em uma peregrinação anual, a fim de prestigiar o evento motociclístico centenário. São 
duas semanas dedicadas ao Tourist Trophy durante o verão no hemisfério Norte. A largada é individual e cada piloto 
sai com 10 segundos de intervalo dos outros. Isso porque a disputa não é para quem chega primeiro, e sim para quem 
termina a corrida no menor tempo relativo. Não se trata de simplesmente vencer seu oponente: é uma questão de 
vencer a pista. Mais e mais velocidade em menor tempo. Trata-se de uma grandeza relacionada não à velocidade, 
mas à mudança da velocidade, em relação ao tempo. A unidade dessa grandeza física, no Sistema Internacional de 
Unidades, é: 
A) m/s.    B) m . s.    C) m/s–2.   D) m . s–2. 
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58 
Em uma feira de brinquedos havia um brinquedo de corrida de automóveis, em que dois carros (A e B) percorriam 
duas pistas circulares concêntricas em Movimento Circular Uniforme (MCU) tendo a pista do carro (A) mais rápido 60 
cm e a do mais lento (B) 30 cm. Os carros passam um pelo outro a cada 30 segundos, quando se movem no mesmo 
sentido e a cada 10 segundos, quando se movem em sentidos opostos. Para cada um dos carros a velocidade angular, 
o período e a velocidade escalar são, respectivamente: 
A) ωA = 2π/15 rad/s; TA = 15 s; VA = 0,08π m/s. 
     ωB  = π/15 rad/s; TB = 30 s; VB = 0,02π m/s. 
 

B) ωA = π/15 rad/s; TA = 30 s; VA = 0,02π m/s. 
     ωB  = 2π/15 rad/s; TB = 15 s; VB = 0,08π m/s. 
 

C) ωA = 7π/15 rad/s; TA = 80/7 s; VA = 0,05π m/s. 
     ωB  = 9π/15 rad/s; TB = 80/3 s; VB = 0,04π m/s. 
 

D) ωA = 3π/15 rad/min; TA = 15 min; VA = 0,07 m/min. 
     ωB  = 4π/15  rad/min; TB =  30 min; VB = 0,01 m/min. 

 
59 
Baseando-se nos estudos de Michael Faraday, Maxwell unificou, em 1864, todos os fenômenos elétricos e 
magnéticos observáveis em um trabalho que estabeleceu conexões entre as várias teorias da época, derivando uma 
das mais elegantes teorias já formuladas. Maxwell demonstrou, com essa nova teoria, que todos os fenômenos 
elétricos e magnéticos poderiam ser descritos em apenas quatro equações, conhecidas atualmente como equações 
de Maxwell: as equações básicas para o eletromagnetismo, assim como a lei da gravitação universal e as três leis de 
Newton são fundamentais para a mecânica clássica. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I. A Lei de Gauss para a eletricidade relaciona os campos elétricos e suas fontes, as cargas elétricas, e pode ser 

aplicada mesmo para campos elétricos variáveis com o tempo.  
II. A Lei de Faraday descreve a relação entre um campo magnético e a corrente elétrica que o origina. 
III. A Lei de Ampère descreve as características do campo elétrico originando um fluxo magnético variável. 
IV. Na Lei de Gauss para o magnetismo, as linhas de campo magnético são contínuas, ao contrário das linhas de força de 

um campo elétrico que se originam em cargas elétricas positivas e terminam em cargas elétricas negativas.  
Estão INCORRETAS apenas as afirmativas 
A) I e II.    B) I e III.   C) II e III.   D) II e IV. 

 
60 
Os coeficientes de dilatação linear αA e αB dos materiais que constituem duas barras homogêneas, A e B, têm sua 
temperatura variando de acordo com o gráfico a seguir.  
 

  
 

Ao determinar o valor desses coeficientes tem-se: 

A) αA = 5 . 104 °C–1 e αB = 2,5 . 104 °C–1.       
B) αA = 5 . 10–2 °C–1 e αB = 2,5 . 10–2 °C–1.       
C) αA = 5 . 10–3 °C–1 e αB = 2,5 . 10–3 °C–1.   
D) αA = 5 . 10–4 °C–1 e αB = 2,5 . 10–4 °C–1.   
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BIOLOGIA 
 

61 
Os ácidos nucleicos presentes em todos os seres vivos são complexos e formados pela repetição de um grupo de 
nucleotídeos, moléculas que são formadas por um grupo de fosfato, uma molécula de açúcar e uma base 
nitrogenada. As bases nitrogenadas apresentam cinco tipos existentes, e o DNA e o RNA podem ser diferenciados, em 
sua composição, através delas. Portanto, é INCORRETO afirmar que: 
A) A timina e a adenina ocorrem no DNA e não no RNA.  
B) A uracila é uma base que ocorre no RNA e não no DNA.  
C) A citosina e a guanina ocorrem em todos os ácidos nucleicos. 
D) A adenina e a guanina ocorrem no RNA como também no DNA.  

 
62 
Os carboidratos são substâncias orgânicas, compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Os monossacarídeos são 
carboidratos simples, cujas moléculas possuem de 3 a 7 átomos de carbonos. Já os dissacarídeos são formados a 
partir da união de dois monossacarídeos. Analise as alternativas a seguir e assinale a que é composta somente por 
dissacarídeos.  
A) Lactose, maltose e frutose.                 C) Sacarose, lactose e maltose.                                                                    
B) Frutose, sacarose e lactose.     D) Maltose, galactose e sacarose. 

 
63 
O revestimento interno e externo de estruturas do corpo humano é formado pelo tecido epitelial. Os diferentes tipos 
de tecido epitelial são originados dos três folhetos embrionários: ectoderme, mesoderme e endoderme. Das 

alternativas a seguir, qual descreve as estruturas que são formadas por tecido epitelial de origem endodérmica? 
A) Pleura, pericárdio e peritônio. 
B) Revestimento interno dos vasos sanguíneos e epitélios internos da bexiga e dos pulmões.                                                                                              
C) Glândula tireoidea, glândulas paratireoideas e epitélios internos da bexiga e dos pulmões.                                                                                              
D) Revestimento interno dos vasos sanguíneos, glândula tireoidea e glândulas paratireoideas.   

 
64 
Sobre as características do tecido cartilaginoso, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A hialina é um tipo de cartilagem que ocorre no nariz e nos anéis da traqueia e dos brônquios. 

(     ) As células cartilaginosas responsáveis pela produção das fibras colágenas são os condrócitos.  
(     ) A cartilagem elástica é abundante no feto, cujo esqueleto é, inicialmente, cartilaginoso. 
(     ) A cartilagem fibrosa possui muitas fibras colágenas e ocorre nos discos intervertebrais e nas articulações dos ossos. 
A sequência está correta em 
A) F, V, F, V.    B) F, V, V, F.   C) V, F, V, F.   D) V, F, F, V.  

 
65 
Sobre a digestão que ocorre no intestino delgado, analise as afirmativas a seguir. 
I. As diversas pequenas glândulas presentes na mucosa do intestino delgado produzem secreções denominadas suco 

entérico. 
II. No duodeno, além do suco intestinal, atua também o suco gástrico, solução aquosa alcalina que contém várias 

enzimas digestivas. 
III. Uma das principais enzimas do suco entérico que transforma tripsinogênio em tripsina é conhecida por 

enterocinase. 
IV. As carboidrases completam a digestão de dipeptídeos, tripeptídeos e oligopeptídeos formados por ação de enzimas 

proteolíticas do suco gástrico e pancreático.  
Estão INCORRETAS apenas as afirmativas 
A) I e II.            B) I e IV.   C) II e III.   D) II e IV. 
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66 
“O controle das secreções que atuam no intestino resulta de uma sequência de sinais químicos onde participam vários 
hormônios. Quando há entrada do quimo no duodeno o primeiro sinal é dado, e sua acidez estimula células da parede 
intestinal a liberar no sangue o homônio ___________________.”   

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

Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) pepsina   B) gastrina                        C) secretina   D) colecistocinina 

 
67 
Relacione adequadamente os lobos dos hemisférios cerebrais e as respectivas funções que eles controlam no corpo. 
1. Occipitais. 
2. Frontal. 
3. Parietais. 
4. Temporais. 

(     ) Ligada à visão. 
(     ) Controla a fala e o olfato. 
(     ) Ligada à audição. 
(     ) Sensação proveniente da pele. 

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

 
68 
Estudos indicam que a oxitocina, conhecida também por hormônio do amor, tem essa denominação porque 
desempenha papel importante nos comportamentos, como em relações interpessoais saudáveis e ligações afetivas 

estáveis. Esse hormônio é estruturalmente semelhante a outro, responsável pela diminuição do volume de urina 
excretado, conhecido por: 
A) FSH.    B) TSH.    C) ADH.    D) ACTH.                                                                                              

 

69 
“Doença causada por vírus, transmitida por alimentos contaminados ou pelo contato com a saliva do dente. Os 
sintomas são: febre e mal-estar, sendo que, em alguns casos, pode causar paralisia.” Essa doença é conhecida por: 
A) Raiva.              B) Cólera.   C) Parotidite.   D) Poliomielite. 

 
70 
Analise as afirmativas a seguir. 

I. Os vermes adultos que se desenvolvem no intestino delgado medem cerca de 1 cm e 2 cm de comprimento.  
II. A larva abandona a casca do ovo e, no solo, transforma-se em uma larva infectante conhecida por filarioide.   
III. A larva infectante penetra na pele dos pés descalços, passa para os vasos sanguíneos e migra para vários órgãos até 

alcançar o intestino delgado.  

IV. Outra forma de infestação é a ingestão da larva filarioide encistada, que alcança o estado adulto no intestino 
delgado, sem migração. 

As afirmativas anteriores descrevem parte do ciclo de vida do(a): 
A) Taenia solium.      C) Schistosoma mansoni. 

B) Ascaris lumbricoides.      D) Ancylostoma duodenale.                                                                                         

 
71 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. Doença transmitida ao ser humano pela picada das fêmeas do mosquito do gênero Anopheles.  
II. Doença transmitida por inseto cujo nome científico é Triatoma infestante. 
III. Transfusões sanguíneas sem prévio exame das condições do sangue podem também transmitir a doença. 
IV. Doença transmitida pelo protozoário do gênero Plasmodium, do grupo dos esporozoários. 
V. Transmissão que pode ser causada por alimento contaminado por cistos do parasita. 
Referem-se à doença malária apenas as afirmativas 
A) I e IV.                  B) II e III.   C) III e V.   D) II, III e V. 
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72 
Na cabeça do ser humano há 29 ossos, sendo oito deles abaulados e firmemente unidos, formando o crânio. Na parte 
anterior do crânio localizam-se os ossos da face, sendo que o maior deles é conhecido por:  
A) Frontal.   B) Maxilar.      C) Esfenoide.   D) Mandíbula. 

 
73 
O esqueleto humano é dividido em dois grandes conjuntos ósseos: o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Os 
cíngulos dos membros, conhecidos também por cinturas articulares, conectam esses dois esqueletos. Quais 
estruturas a seguir constituem os ossos dos cíngulos dos membros? 
A) Braços e pernas.       C) Pélvica e coluna vertebral. 
B) Pélvica e escapular.      D) Coluna vertebral e costelas.                                                                                                

 
74 
Nossas células sensoriais responsáveis pelo paladar localizam-se na boca, com pequenas saliências conhecidas por 
papilas gustatórias. Há quatro tipos básicos; porém, as capazes de detectar os quatro sabores básicos como o doce, o 
azedo, o salgado e o amargo são: 
A) Fungiformes e filiformes.     C) Circunvaladas, fungiformes e foliáceas.  
B) Circunvaladas e filiformes.                                                        D) Circunvaladas, fungiformes e filiformes.  

 
75 
As glândulas paratireoideas, também conhecidas como glândulas paratiroides, são quatro pequenas glândulas 
endócrinas. Elas são responsáveis por produzirem o paratormônio. Se uma pessoa sofrer uma disfunção nessas 
glândulas ocorrerá a redução na produção desse hormônio, ocasionando: 
A) Aumento do nível de cálcio no sangue.  
B) Diminuição do nível de cálcio no sangue.                                                                                                
C) Redução da concentração de glicose no sangue. 
D) Reabsorção de sódio e excreção de potássio pelos rins.  
 

CONHECIMENTOS REGIONAIS E ATUALIDADES 
 

76 
A hidrografia é o estudo das águas existentes em um determinado lugar, desde as águas dos rios, lagos e lagoas até 
aquelas que são represadas pela ação do homem nos açudes e barragens. O estado do Rio Grande do Norte (RN) 
possui um vasto arsenal hidrográfico. Assinale a alternativa que apresenta apenas nomes de rios que fazem parte 
desse rico arsenal do RN. 
A) Apodi, Trairi, Potengi e Jacu.      C) Ceará-mirim, Piranhas, Mundaú e Moxotó. 
B) Seridó, Jacu, Beberibe e Canhoto.    D) Curimataú, Capibaribe, Inhaúma e Ipojuca. 

 
77 
O território do Rio Grande do Norte (RN) está localizado na região Nordeste do Brasil, limita-se com os estados do 
Ceará e da Paraíba, além de ser banhado pelo oceano Atlântico. A vegetação desse estado apresenta áreas de 
mangue no litoral, faixa de floresta tropical e caatinga a oeste. A caatinga, uma das espécies de vegetação presentes 
nesse estado, caracteriza-se: 
A) Prioritariamente pela abundância de vegetação rasteira com a predominância de capins e gramíneas com folhas   

largas que se agrupam densamente. 
B) Por ser um dos biomas que mais sofreu devastação no Brasil, restando pouco de sua cobertura original, pois foi 

intensamente degradada para a extração de alimentos. 
C) Por ser uma vegetação esparsa, composta principalmente por musgos e líquens em virtude da irregularidade das 

chuvas e por espécies herbáceas e arbóreas de pequeno e médio porte.  
D) Por ser uma vegetação típica de clima semiárido com plantas espinhosas e pobres em nutrientes e que, nos últimos 

anos, vem sofrendo agressões ambientais que causam empobrecimento do solo. 
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78 
“O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) encerrou nesta sexta-feira (09/06/2017) o julgamento da ação que pede a cassação da 
chapa Dilma-Temer, que venceu as eleições de 2014. O placar final inocentou Temer. Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, encerrou a sessão às 21h10. Por 4 votos a 3, tanto a                    ex-presidente Dilma 
Rousseff quanto o presidente Michel Temer foram absolvidos.” 

(Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/08/politica/1496919381_359827.html.) 
 

De acordo com a Constituição atual, caso o Presidente da República Michel Temer tivesse que deixar definitivamente 
o cargo, assumiria para tomar as medidas cabíveis: 
A) O presidente da Câmara.      C) O presidente do Supremo Tribunal Federal. 
B) O chefe do Gabinete Civil.      D) O presidente do Supremo Tribunal Eleitoral. 

 
79 
“A Catalunha vai realizar um referendo sobre sua separação no dia 1º de outubro, informou o líder da região nesta 
sexta-feira (09/06/17), preparando o palco para meses de confronto com o governo central espanhol que argumenta que 
uma votação deste tipo é ilegal e não deve acontecer. Segundo o presidente regional, Carles Puigdemon, os catalães 
responderão à pergunta: ‘Você deseja que a Catalunha seja um Estado independente sob a forma de República?’.” 

(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/06/1891612-catalunha-anuncia-referendo-de-independencia-em-1-de-
outubro.shtml.) 

A Catalunha deseja se tornar um Estado independente da: 
A) Suíça.   B) Escócia.   C) Finlândia.   D) Espanha. 

 
80 
“O Governo regulamentou o salário mínimo de 2017 no valor de R$ 937, R$ 57 maior do que o de 2016, aumento 
equivalente a 6,47%, mas que ficou R$ 8,8 abaixo dos R$ 945,8 que haviam sido propostos em agosto pelo governo 
federal. Segundo o decreto, o valor diário do salário mínimo corresponde a R$ 31,23 e o valor horário, a R$ 4,26.” 

(Disponível em: http://g1.globo.com/economia/noticia/governo-regulamenta-salario-minimo-de-2017-no-valor-de-r-937.ghtml.) 
 

Sobre o salário mínimo no Brasil, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os reajustes do salário mínimo baseiam-se no preceito constitucional de que o mesmo deve ser suficiente para 

garantir as despesas familiares com alimentação, moradia, saúde, entre outras. 
II. Alguns estados, na atualidade, possuem tabela própria para reajuste do salário mínimo, não seguindo o valor 

definido pelo Governo Federal. 
III. Todos os estados têm que seguir rigorosamente o valor de salário mínimo imposto pelo governo federal, sem 

distinção de prestação de serviços ou grau de escolaridade. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.    B) II.    C) I e II.    D) II e III. 

 
81 
“A mais profunda investigação sobre corrupção já realizada no Brasil, a Lava Jato entra no seu quarto ano de ação. Em 
2017, as ações da Lava Jato estão voltadas, entre outras coisas, para o chamado ‘Acordo de Leniência’, que promete (e 
tem surpreendido) o cenário político brasileiro com revelações graves.” 

(Disponível em: http://www.valor.com.br/politica/4263574/lava-jato-moro-sugere-cgu-consulta-ao-mp-sobre-acordos-de-leniencia.) 
 

A alternativa que melhor se adequa ao significado do “Acordo de Leniência” exposto no enunciado é: 
A) A remissão pela participação no ato ilícito, acompanhada da anistia total de quaisquer dívidas ou reparações de 

danos causados pelo infrator que aceita o acordo. 
B) O acordo firmado entre os Poderes Executivo e Judiciário, em parceria com o Ministério Público, para equiparar 

penas judiciais relacionadas aos mesmos tipos de infração. 
C) O acordo que impede o favorecimento de parentes e amigos para cargos públicos, sob pena de cometer 

improbidade administrativa que fere a Constituição brasileira. 
D) Aquele que permite ao infrator colaborar nas investigações, no próprio processo administrativo e apresentar provas 

para a condenação dos demais envolvidos na suposta infração. 
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82 
“Os ministros do Meio Ambiente do G7 se reúnem neste domingo (11/06/17) e na segunda-feira (12/06/17) em Bolonha, no 

norte da Itália, em uma reunião marcada pela decisão dos Estados Unidos de deixar o acordo de Paris sobre o combate 
às mudanças climáticas. Os ministros vão discutir o Acordo de Paris em encontros bilaterais e mesas redondas, e 
tentarão descobrir se os Estados Unidos têm ‘propostas mais concretas’ sobre o clima após a sua retirada do pacto.” 

(Disponível em:http://g1.globo.com/natureza/noticia/g7-do-meio-ambiente-enfrenta-a-retirada-dos-eua-do-acordo-de-paris.ghtml. 

Adaptado.) 

Dentre os principais pontos do Acordo de Paris, podemos apontar: 

A) A limitação, da forma mais eficaz possível, do aumento da temperatura global. 
B) O alcance, a nível global, do pico das emissões de gases-estufa o mais cedo possível.  
C) A exigência da aplicação das regras mais rigorosas do Acordo apenas aos países industriais e autossuficientes.  
D) A redução imediata da poluição, principalmente no hemisfério Norte, para se chegar a um equilíbrio ambiental. 

 

83 
“Quando o Brasil foi dividido em capitanias, a capitania do Rio Grande (depois Rio Grande do Norte) coube ao 
historiador João de Barros, alto funcionário do governo português, e a Aires da Cunha, fidalgo que destacou-se lutando 

contra piratas e corsários. João de Barros, pela proximidade que tinha com o trono, era um ‘candidato natural para o 
recebimento de um lote no Brasil’, mas ele não recebeu uma, mas ‘duas donatárias – embora ambas não lhe tenham 
sido concedidas para usufruto exclusivo e, sim, em parceria com o navegador Aires da Cunha’.” 

(BUENO, 1999, p. 168. Disponível em: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfIGgAG/historia-rio-grande-norte.) 
 

Sobre o sistema de capitanias hereditárias no Brasil, no qual a Capitania do Rio Grande (depois Rio Grande do Norte) 
estava inserido, é correto afirmar que: 

A) Os donatários estavam proibidos de doar sesmarias a colonos, cobrar impostos, ou mesmo exercer a justiça. 

B) A Capitania do Rio Grande juntamente com a de Pernambuco e de São Vicente foram as únicas que realmente deram 

certo. 
C) Cabia aos donatários fundar vilas e defender os colonos contra os ataques de índios e estrangeiros, entre outras 

funções. 
D) Todos os donatários obtiveram sucesso, embora tivessem que pagar um rico percentual das fortunas adquiridas no 

reino à Coroa. 

 
84 
“No Rio Grande do Norte cinco comunidades estão se autorreconhecendo indígenas; um avanço, na opinião do membro 

e assessor jurídico da ONG ‘Paraopaba’. As comunidades de Sagi, em Baía Formosa; Catu, em Goianinha e 
Canguaretama, entre outras, não reúnem todos os índios do estado, mas essa afirmação de identidade é o pontapé 
inicial para a defesa dos seus direitos, já que essas comunidades vivem problemas parecidos, como educação precária e 

demarcação de terras, atendimento médico e transporte público.” 
(Disponível em: http://www.nominuto.com/noticias/ciencia-e-saude/rn-tem-mais-indios-do-que-se-pensa/51271/.) 

 

Tendo em vista o início da colonização do Brasil, assinale a alternativa que apresenta apenas nomes de tribos 
índígenas que habitavam a Capitania do Rio Grande do Norte. 

A) Potiguares, Cariris, Tarairius e Canindés.    C) Maxacalis, Bororós, Potiguares e Yanomamis. 
B) Kayapós, Potiguares, Pankararu e Matipu.    D) Cataguases, Potiguares, Aimorés e Kawagang. 

 

85 
Nos últimos tempos, plataformas e aplicativos como o Airbnb e Uber popularizaram-se entre os brasileiros – o Uber 
conecta motoristas e passageiros, e pelo Airbnb proprietários alugam seus espaços ociosos para quaisquer 
interessados. O aplicativo de transporte individual Uber começou a funcionar em Natal, em 2016, inicialmente com 

uma oferta mais simples. Mais baratos que os modelos tradicionais de transporte e hospedagem, as duas empresas 
de tecnologia prestam serviço online por meio desses aplicativos e fazem parte da chamada economia: 
A) Terciária ou paralela.      C) Ascendente ou globalizada. 

B) Informal ou irregular.      D) Compartilhada ou colaborativa. 
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NORMAS PERTINENTES AO CBMRN 
 

86 
Nos termos do Art. 42 da Constituição Federal e suas remissões, aos militares dos Estados e do Distrito Federal   
aplica-se o disposto no Art. 40, §9º. Referida norma constitucional dispõe sobre:  
A) O exercício do direito de greve.  
B) As condições para a associação sindical. 
C) Os casos de acumulação ilícita de cargos públicos. 
D) O tempo de contribuição para fins de aposentadoria. 

 
87 
A Constituição Federal, nos termos do Art. 42, §2º, estabelece que aos pensionistas dos militares dos Estados     
aplica-se o que for fixado em: 
A) Resolução da Assembleia Legislativa.  
B) Normas internas da Corporação militar. 
C) Lei específica do respectivo ente estatal. 
D) Lei federal aprovada no Congresso Nacional. 

 
88 
A Constituição Federal estabelece, conforme Art. 42, que cabe à lei estadual específica dispor sobre as matérias do 
Art. 142, §3º, inciso X, o que NÃO compreende: 
A) Fixação dos limites de idade. 
B) Delimitação de prerrogativas. 
C) Definição dos direitos, deveres e remuneração.  
D) Proibição de transferência do militar para a inatividade. 

 
89 
Nos termos do Art. 144 da Constituição Federal, é INCORRETO afirmar que: 
A) A polícia civil será dirigida por delegado de polícia de carreira. 
B) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. 
C) As funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras cabem à Polícia Federal.  
D) A recente alteração do texto constitucional permitiu aos Municípios instituir a polícia militar local. 

  
90 
Nos termos do Art. 144 da Constituição Federal, a remuneração dos servidores policiais será fixada na forma do §4º 
do Art. 39. Isto significa que as carreiras policiais serão remuneradas por: 
A) Salário.    B) Subsídio.   C) Vencimento.   D) Verba indenizatória. 

 
91 
“Nos termos do Art. 144 da Constituição Federal, a __________________, instituída por lei como órgão permanente, 
organizada e mantida pela União e estruturada em carreira, destina-se, dentre outras atribuições, a prevenir e 
reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.” Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa anterior. 
A) polícia civil        C) polícia federal 
B) polícia militar      D) polícia rodoviária federal 

 
92 
Conforme Art. 144 da Constituição Federal, a segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas é competência: 
A) Apenas dos Estados.       C) Apenas dos Estados e do Distrito Federal. 
B) Apenas dos Municípios.      D) Dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
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93 
A Constituição Estadual do Rio Grande do Norte estabelece que ao aluno-soldado é garantido soldo nunca inferior: 
A) À remuneração do praça.      C) A meio salário mínimo nacional. 
B) Ao salário mínimo vigente.      D) À remuneração do soldado combatente. 
 

94 
Conforme previsto na Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, o acesso aos Quadros de Oficiais da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar exige, entre outros requisitos: 
A) Estágio nas Forças Armadas nacionais.  
B) Recomendação do Governador do Estado. 
C) Aprovação em curso de formação de oficiais. 
D) Indicação do Comando Geral da Polícia Militar. 
 

95 
“Conforme expressamente previsto no Art. 3º, parágrafo único da Lei Complementar nº 230/2002, o Corpo de 
Bombeiros Militar é comandado por oficial da ativa do último posto da corporação, com competência para os atos de 
gestão ______________________.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) tática e operacional       C) de pessoas e de materiais 
B) estratégica e operacional     D) orçamentária e financeira 
 

96 
“Conforme expressamente previsto no Art. 8º da Lei Complementar nº 230/2002, os órgãos de _______________ 
realizam as atividades-fins e de apoio da Corporação, operacionalizando o emprego de pessoal e equipamentos no 
cumprimento das missões institucionais.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) direção   B) execução   C) monitoramento  D) assessoramento 
 

97 
No exercício de suas funções, conforme expressamente previsto no Art. 4º da Lei Complementar nº 230/2002, os 
integrantes do Corpo de Bombeiros Militar exercerão:  
A) Poder de polícia judiciária.      C) Poder político e administrativo. 
B) Poderes de atuação ilimitados.    D) Poder de polícia administrativa. 
 

98 
Conforme expressamente previsto no Art. 10 do Decreto Estadual nº 16.038/2002, os órgãos de assessoramento do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte compreendem, EXCETO: 
A) Ajudância Geral.       C) Diretoria de Engenharia e Operações. 
B) Gabinete do Comando Geral.     D) Comissão Permanente de Ética e Disciplina. 
 

99 
Conforme expressamente previsto no Decreto Estadual nº 16.038/2002, quanto ao Conselho Superior do Corpo de 
Bombeiros Militar é INCORRETO afirmar que: 
A) Assessora o Comandante Geral. 
B) É órgão de deliberação coletiva. 
C) Fixa as diretrizes de gerenciamento administrativo e operacional. 
D) Delibera sobre os processos de promoção de Oficiais e Praças da Corporação. 
 

100 
Conforme expressamente previsto no Art. 14 do Decreto Estadual nº 16.038/2002, o provimento do cargo de 
Comandante Geral:  
A) Prescinde da conclusão do Curso Superior de Bombeiro Militar. 
B) Será privativo de oficial superior pertencente aos Oficiais e Praças reformados.  
C) É ato interno da corporação que independe da vontade do Governador do Estado. 
D) É privativo de oficial superior da ativa, do último posto do Quadro de Oficiais Combatentes. 
 
 



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA OFICIAL COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR (2º 
TENENTE) DO CBMRN 

Oficial (2º Tenente) do Quadro de Oficial Combatente Bombeiro Militar (QOCBM) – Tipo 1 – Branca 
Prova aplicada em 09/07/2017 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 10/07/2017. 

- 23 - 

 

 
 

 

 
 
 



   



   



   





 

INSTRUÇÕES 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

borracha. 

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

inscrição ou em qualquer outro meio. 

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

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

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

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

correta. 

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

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

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

sanitários por candidatos que tenham terminado as provas. 

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

como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados 

estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar 

tal ocorrência ao fiscal. 

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

exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

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

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

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

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

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

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

suas respectivas assinaturas. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

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

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

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

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

seja, de 0h00min do dia 11 de julho de 2017 até as 23h59min do dia 12 de julho de 2017, ininterruptamente, observado 

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

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

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




