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CCAARRGGOO::  TTÉÉCCNNIICCOO  DDEE  SSEEGGUURRAANNÇÇAA  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  II  
 
Texto 

Expectativa de vida de homens pode alcançar a de mulheres até 2030 
 

De acordo com o pesquisador Les Mayhew, a expectativa de vida de ambos os sexos está crescendo, mas o 
índice dos homens está crescendo a um ritmo mais acelerado. 

Mayhew, que é professor de estatísticas do Cass Business School, analisou dados de expectativa de vida da 
Inglaterra e do País de Gales, mas outros pesquisadores percebem um padrão global nos estudos de Mayhew. 

O pesquisador estava analisando os dados de pessoas com 30 anos de idade na ocasião do estudo e qual 
seria a expectativa de vida deles. 

O estudo mostrou que os homens ficaram atrás das mulheres em relação à expectativa de vida ao longo de 
várias décadas, mas que agora eles estão se aproximando. Se a atual tendência prosseguir, afirma o analista, 
ambos os sexos poderão viver, em média, até os 87 anos em 2030. 

“O interessante é que nos últimos 20 anos, a expectativa de vida de homens na faixa dos 30 anos aumentou 
em seis anos. Se seguir aumentando, nos próximos 20 anos, a expectativa de vida masculina irá coincidir com a 
feminina”, diz. 

Os motivos disso, segundo o analista, podem estar ligados aos homens estarem levando um estilo de vida 
mais saudável. “Uma das principais razões, acredito, é a tendência de declínio do hábito de fumar. O fumo 
ganhou força entre a população masculina na década de 20. E em seu ápice, na década de 70, 80% dos homens 
fumavam. A expectativa de vida nesse período registrava uma disparidade de 5,7 anos entre homens e 
mulheres”, afirma Mayhew. 

Outros fatores, segundo ele, seriam mudanças no ambiente de trabalho dos homens, que, em sua maioria, 
afirma, passaram a ser ofícios realizados em escritórios e não mais em ambientes que ofereciam danos à saúde, 
como, por exemplo, poços de mineração. 

Pessoas com doenças cardíacas, atualmente, por exemplo, têm uma expectativa de vida muito superior à 
que tinham pessoas com condições cardíacas há décadas atrás. 

Em contraste com a melhora do desempenho masculino, as mulheres começaram a fumar mais tarde que 
os homens. As taxas de câncer de pulmão entre mulheres estão aumentando, mas estão declinando mais 
rapidamente entre os homens. 

Um menino e uma menina nascidos no mesmo dia ainda têm a mesma expectativa de vida, mas o estudo se 
concentrou somente em pessoas que já chegaram aos 30 anos de idade. 

Os meninos são mais propensos a morrer em seu primeiro ano de vida e mais sujeitos a se envolver em 
acidentes fatais ou com esportes que oferecem riscos de vida. Por isso, as mulheres ainda poderão prosseguir na 
dianteira, em se tratando de expectativa de vida, nos próximos anos. 

De acordo com David Leon, da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, “em virtualmente todos os 
países do mundo, as mulheres ainda têm uma ligeira vantagem”. 

Mas ele afirmou que as disparidades estavam diminuindo em alguns países. Os países que contam com 
baixas expectativas de vida, como a África subsaariana, têm pouca diferença entre os sexos. “Isso se deve ao fato 
de que tais nações, segundo David Leon, enfrentam doenças infecciosas que ‘não escolhem entre homens e 
mulheres’”. 

Em países que conseguiram superar as taxas das principais doenças infecciosas, como os do Leste Europeu, 
a diferença é maior, ainda dominada por fatores ligados aos contrastantes estilos de vida de homens e mulheres, 
comenta o pesquisador. 

Durante um período, na década de 90 as expectativas de vida na Rússia chegaram a alcançar um nível de 13 
anos de diferença entre homens e mulheres. 

Em uma terceira categoria de países, entre as quais se inclui a Grã-Bretanha, a expectativa de vida começa a 
diminuir. “Os homens estão começando a se portar melhor e as mulheres estão adotando expectativas de vida 
dos homens”, afirma Leon. 

(James Gallagher, http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/04/120423_vida_homens_bg.shtml – com adaptações) 

 

01 
O principal objetivo comunicativo do texto é 
A) apresentar uma crítica.      D) advertir sobre um fenômeno. 
B) trazer uma informação.      E) relatar experiências científicas. 
C) orientar procedimentos. 
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02 
Pode-se inferir do título “Expectativa de vida de homens pode alcançar a de mulheres até 2030” que atualmente 
A) a expectativa de vida dos homens é inferior a das mulheres. 
B) a expectativa de vida dos homens é superior a das mulheres. 
C) homens e mulheres apresentam a mesma expectativa de vida. 
D) a expectativa de vida das mulheres é menor que a dos homens. 
E) a expectativa de vida dos homens em 2030 será maior que a das mulheres. 

 
03 
Segundo o texto, o principal fator que contribui para o aumento da expectativa de vida entre os homens é 
A) a diminuição do tabagismo. 
B) a mudança dos hábitos alimentares. 
C) o aumento da prática de exercícios físicos. 
D) a maior frequência aos consultórios médicos. 
E) a diminuição da incidência de complicações cardíacas. 

 
04 
Qual das passagens a seguir apresenta uma opinião em relação ao fato mencionado no texto? 
A) “Em uma terceira categoria de países, entre as quais se inclui a Grã-Bretanha, a expectativa de vida começa a 

diminuir.” (16º§) 
B) “Em contraste com a melhora do desempenho masculino, as mulheres começaram a fumar mais tarde que os 

homens.” (9º§) 
C) “Os motivos disso, segundo o analista, podem estar ligados aos homens estarem levando um estilo de vida 

mais saudável.” (6º§) 
D) “O pesquisador estava analisando os dados de pessoas com 30 anos de idade na ocasião do estudo e qual seria 

a expectativa de vida deles.” (3º§) 
E) “O estudo mostrou que os homens ficaram atrás das mulheres em relação à expectativa de vida ao longo de 

várias décadas, mas que agora eles estão se aproximando.” (4º§) 

 
05 
No fragmento “O fumo ganhou força entre a população masculina na década de 20. E em seu ápice, na década de 
70, 80% dos homens fumavam. A expectativa de vida nesse período registrava uma disparidade de 5,7 anos entre 
homens e mulheres”, afirma Mayhew. (6º§), as palavras “ápice” e “disparidade” significam, respectivamente, no 
texto 
A) auge e diferença.       D) aumento e paridade. 
B) clímax e aumento.       E) alteração e desigualdade. 
C) declínio e distinção. 

 
06 
Assinale a alternativa que melhor caracteriza a função do pronome destacado na seguinte passagem “Isso se 
deve ao fato de que tais nações, segundo David Leon, enfrentam doenças infecciosas que ‘não escolhem entre 
homens e mulheres.’” (13º§). 
A) É um pronome que se refere às três pessoas do discurso. 
B) É um pronome que anuncia uma ideia que será veiculada no texto. 
C) É um pronome que retoma uma ideia anterior, já expressa no texto. 
D) É um pronome que se refere à pessoa do discurso, indicando ideia de posse. 
E) É um pronome que se refere à 3ª pessoa do discurso de modo vago e indeterminando. 

 
07 
Na passagem “Mayhew, que é professor de estatísticas do Cass Business School, analisou dados de expectativa 
de vida da Inglaterra...” (2º§), as vírgulas foram utilizadas para 
A) separar o aposto explicativo.     D) isolar o adjunto adverbial intercalado. 
B) indicar a elipse de um termo.     E) separar a oração reduzida de infinitivo. 
C) isolar a oração adjetiva explicativa. 
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08 
Leia os trechos a seguir. 
I. “Se seguir aumentando, nos próximos 20 anos, a expectativa de vida masculina irá coincidir com a 

feminina...” (5º§) 
II. “As taxas de câncer de pulmão entre mulheres estão aumentando, mas estão declinando mais rapidamente 

entre os homens.” (9º§) 
III. “Os meninos são mais propensos a morrer em seu primeiro ano de vida e mais sujeitos a se envolver em 

acidentes fatais...” (11º§) 
Os termos “se”, “mas” e “e” estabelecem relação semântica, respectivamente, de 
A) causa – adversidade – adição.     D) conformidade – comparação – explicação. 
B) condição – oposição – adição.     E) concessão – alternância – proporcionalidade. 
C) consequência – conclusão – condição. 
 

09 
Analise as seguintes palavras. 
I. in – fe – c – ci – o – sas 
II. co – in – ci – dên – cia 
III. mai – o – ria 
IV. fa – ta – is 
V. de – sem – pe – nho 
A separação silábica está INCORRETA em 
A) I, II   B) I, II, IV  C) I, III, IV  D) I, II, III  E) I, II, III, IV, V 
 

10 
A frequente utilização das aspas no texto ocorreu porque o autor pretendeu 
A) marcar citação bibliográfica. 
B) indicar citação ou transcrição textual. 
C) realçar ironicamente algumas expressões. 
D) isolar expressões estranhas à língua culta. 
E) mostrar palavras usadas fora de seu sentido habitual. 
 

RRAACCIIOOCCÍÍNNIIOO  LLÓÓGGIICCOO 
 

11 
O triplo de um número mais o dobro de seu sucessor é igual a 42. Assim, o dobro desse número mais o triplo de 
seu antecessor, é  
A) 37.    B) 35.   C) 34.   D) 39.   E) 41. 

 
12 
Sejam os conjuntos A = {1, 3, 5, 6, 7, 9} B = {2, 3, 4, 5, 6, 9, 10} e C = {2, 4, 6, 8, 9, 10}. A soma do maior e do 
menor elemento que pertencem ao conjunto (C – A) U  (A I  B) é  

A) 9.   B) 10.    C) 11.   D) 12.   E) 13. 

 
13 
Daniela e Mariana são amigas e nasceram no mesmo ano, ambas no dia 1º, porém em meses consecutivos. Se o 
nascimento das amigas ocorreu numa terça-feira, então os meses de seus aniversários são 
A) julho e agosto.      D) fevereiro e março.  
B) janeiro e fevereiro.       E) junho e julho. 
C) outubro e novembro. 

 
14 
Um bloco cilíndrico A constituído por uma única substância apresenta densidade igual a 90 g/cm3. Um segundo 
bloco cilíndrico B, também constituído por uma única substância, apresenta a mesma massa do bloco A, porém 
tem 1/3 de sua altura. A densidade do bloco B é  
A) 30 g/cm3.  B) 60 g/cm3.  C) 120 g/cm3.  D) 180 g/cm3.   E) 270 g/cm3.                 
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15 
Verifique as figuras a seguir. 

   
+ 

    
= ? 

 

Qual dos pares de figuras substitui corretamente o sinal de interrogação?  

A) 
   

D) 
   

B) 
   

E) 
   

C) 
   

 

16 
A soma dos valores de x e y na figura ao lado é  
A) 101. 
B) 103. 
C) 105. 

D) 106.  
E) 108. 

  
 

17 
A figura representa a planificação de um dado, cujas faces possuem uma letra cada. 
Esse dado foi jogado 3 vezes sobre uma mesa e os resultados obtidos foram, 
respectivamente, as faces R, A e D. As faces em contato com a mesa na ordem 
desses lançamentos foram 
A) T V H. 
B) H V T. 
C) T H V. 

D) V H T.  
E) H T V. 

 
 

 

18 
Num grupo de pessoas, aquelas que usam óculos são altas e as que usam relógio não. Logo, pode-se concluir 
que, nesse grupo, 
A) nenhuma pessoa alta usa óculos.     D) nenhuma pessoa que usa óculos é alta. 
B) alguma pessoa alta usa relógio.    E) nenhuma pessoa que usa óculos usa relógio. 
C) alguma pessoa que usa óculos usa relógio.  
 

19 
A banana-split é uma sobremesa composta por 3 bolas de sorvete. Numa sorveteria que dispõe de 8 sabores, 
de quantas maneiras uma pessoa poderá comprar essa sobremesa?  
A) 96   B) 100   C) 116   D) 120   E) 144 
  

20 
A soma dos 20 primeiros termos de uma progressão aritmética é igual a 288. Se o primeiro termo é igual a 22, 
então o 5º termo dessa sequência é 
A) 56.   B) 78.   C) 49.    D) 67.    E) 82. 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS 
 

21 
As análises ergonômicas do trabalho deverão ser datadas, impressas, ter folhas numeradas e rubricadas e 
contemplar, obrigatoriamente, as seguintes etapas de execução, EXCETO: 
A) Explicitação da demanda do estudo e análise das tarefas, atividades e situações de trabalho. 
B) Discussão e restituição dos resultados aos trabalhadores não envolvidos nas tarefas. 
C) Recomendações ergonômicas específicas para os postos avaliados. 
D) Avaliação e revisão das intervenções efetuadas com a participação dos trabalhadores, supervisores e gerentes. 
E) Avaliação da eficiência das recomendações. 
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22 
Cabe aos trabalhadores, quanto à NR 35, EXCETO: 

A) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos 

expedidos pelo empregador. 

B)  Colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nesta Norma. 

C)  Interromper suas atividades, exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos 

graves e iminentes para sua segurança e saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a 

seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis. 

D) Zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões 

no trabalho. 

E) Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura, quando verificar situação ou condição de risco não prevista, 

cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. 

 

23 
Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em 

treinamento teórico e prático, com carga horária mínima de 8 horas, cujo conteúdo programático deve incluir, 

EXCETO: 

A) Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura e análise de risco e condições impeditivas. 

B) Manuseio e operação de equipamentos de prevenção e combate a incêndio existentes nas instalações. 

C) Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle. 

D) Equipamentos de proteção individual para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de 

uso, bem como os acidentes típicos em trabalhos em altura. 

E) Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros. 

 

24 
Analise os conceitos a seguir. 

I. Análise de Risco (AR): avaliação dos riscos potenciais, suas causas, consequências e medidas de controle. 

II. Condições impeditivas: situações que impedem a realização ou continuidade do serviço que possam colocar 

em risco a saúde ou a integridade física do trabalhador. 

III. Influências externas: variáveis que devem ser consideradas na definição e seleção das medidas de proteção, 

para segurança das pessoas, cujo controle não é possível implementar de forma antecipada. 

IV. Permissão de Trabalho (PT): documento escrito contendo conjunto de medidas de controle visando o 

desenvolvimento de trabalho seguro, além de medidas de emergência e resgate. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

A) I, II, III  B) II, III, IV  C) I, III, IV  D) I, II, IV  E) I, II, III, IV 

 

25 
De acordo com a NR 35, marque a alternativa correta. 

A)  Absorvedor de energia: dispositivo destinado a reduzir o impacto transmitido ao corpo do trabalhador e 

sistema de segurança durante a contenção da queda. 

B)  Trava-queda: equipamento de proteção individual utilizado para trabalhos em altura onde haja risco de queda, 

constituído de sustentação na parte inferior do peitoral, acima dos ombros e envolto nas coxas. 

C)  Sistemas de ancoragem: ponto destinado a suportar carga de pessoas para a conexão de dispositivos de 

segurança, tais como cordas, cabos de aço, trava-queda e talabartes. 

D)  Ponto de ancoragem: componentes definitivos ou temporários, dimensionados para suportar impactos de 

queda, aos quais o trabalhador possa conectar seu equipamento de proteção individual, diretamente ou 

através de outro dispositivo, de modo a que permaneça conectado em caso de perda de equilíbrio, 

desfalecimento ou queda. 

E)  Cinto de segurança tipo paraquedista: dispositivo de segurança para proteção do usuário contra quedas em 

operações com movimentação vertical ou horizontal, quando conectado com cinturão de segurança para 

proteção contra quedas. 
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26 
São condições para o processo eleitoral da CIPA, EXCETO: 

A) Publicação e divulgação de edital, em locais de fácil acesso e visualização, no prazo mínimo de 30 dias antes do 

término do mandato em curso e inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição será 

de 20 dias. 

B)  Liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independentemente de setores ou 

locais de trabalho, com fornecimento de comprovante, além de guarda, pelo empregador, de todos os 

documentos relativos à eleição, por um período mínimo de cinco anos. 

C)  Realização da eleição no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato da CIPA, quando houver e 

apuração dos votos, em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representante do empregador 

e dos empregados, em número a ser definido pela comissão eleitoral. 

D)  Realização de eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turnos e em horário que 

possibilite a participação da maioria dos empregados e garantia de emprego para todos os inscritos até a 

eleição. 

E)  Voto secreto e faculdade de eleição por meios eletrônicos. 

 

27 
Analise as afirmativas. 

I. Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, 

apropriada à natureza da atividade. 

II. A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa. 

III. A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos 

incômodos, sombras e contrastes excessivos. 

IV. Os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho são os valores de iluminâncias 

estabelecidos na RDC 02. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

A) I, II, III  B) I, II, IV  C) II, III, IV  D) I, III, IV  E) I, II, III, IV 

 

28 
No que tange a NR 21 – trabalho a céu aberto, assinale a alternativa INCORRETA. 

A)  Nos trabalhos realizados a céu aberto, é obrigatória a existência de abrigos, ainda que rústicos, capazes de 

proteger os trabalhadores contra intempéries. 

B)  Serão exigidas medidas especiais que protejam os trabalhadores contra a insolação excessiva, o calor, o frio, a 

umidade e os ventos inconvenientes. 

C)  Os locais de trabalho poderão ser mantidos em condições sanitárias independentes do gênero de atividades, 

incompatíveis ou não. 

D)  Para os trabalhos realizados em regiões pantanosas ou alagadiças, serão imperativas as medidas de profilaxia 

de endemias, de acordo com as normas de saúde pública. 

E)  Aos trabalhadores que residirem no local do trabalho, deverão ser oferecidos alojamentos que apresentem 

adequadas condições sanitárias. 

 

29 
Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 30 até 300 empregados, embora não seja exigido o refeitório, 

deverão ser asseguradas aos trabalhadores, condições suficientes de conforto para a ocasião das refeições. 

Essas deverão preencher aos requisitos mínimos da NR 24, que são, EXCETO: 

A) Local adequado, dentro da área de trabalho. 

B) Limpeza, arejamento e boa iluminação, além de piso lavável. 

C) Mesas e assentos em número correspondente ao de usuários. 

D) Lavatórios e pias instalados nas proximidades ou no próprio local. 

E) Fornecimento de água potável aos empregados e estufa, fogão ou similar, para aquecer as refeições. 
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30 
Com fulcro na NR 24, os banheiros, dotados de chuveiros, deverão, EXCETO: 
A)  Ser mantidos em estado de conservação, asseio e higiene. 
B)  Ser instalados em local adequado. 
C)  Dispor de água quente, a critério da autoridade competente em matéria de Segurança e Medicina do Trabalho. 
D)  Ter portas de acesso que impeçam o devassamento, ou ser construídos de modo a manter o resguardo 

conveniente. 
E)  Ter piso e paredes revestidos de material resistente, áspero, permeável e lavável. 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS 
 

31 
A pirâmide etária brasileira atual, segundo informações do Censo 2010, teve um estreitamento da base em 
consequência do declínio do número médio de filhos por mulher e o alargamento do topo em função do 
aumento da expectativa de vida. Dentre as alternativas abaixo, marque a que representa corretamente a nova 
pirâmide etária do Brasil que, segundo os levantamentos do Censo 2010, vem chegando bem próxima às 
pirâmides dos países desenvolvidos. 

A) 

 

D) 

 

B) 

 

E) 

 

C) 
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32 
Ainda com base nos levantamentos do Censo 2010, no Brasil, é possível afirmar, EXCETO: 
A) Aumentou o percentual de pessoas com fundamental incompleto e nível superior. 
B) Caíram as taxas de fecundidade e mortalidade infantil. 
C) Cresceu o percentual de empregados com a carteira assinada no país. 
D) O nível de instrução da população aumentou e o percentual de jovens fora da escola caiu. 
E) Registrou-se um grande aumento de pessoas, retornando nos últimos 10 anos ao país. 
 

33 
“Em 2009, a _______________ solicitou à Organização das Nações Unidas (ONU), o reconhecimento de sua 
soberania sobre o espaço marinho em torno das Malvinas que está sob o domínio _________________.” 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) Alemanha / francês      D) Rússia / japonês 
B) Argentina / inglês      E) Venezuela / espanhol 
C) Austrália / norte-americano 
 

34 
Instalados em uma península no extremo oriente da Ásia, os países foram divididos em meados do século XX, após 
a II Guerra Mundial. Enquanto um dos estados se fundamentou no capitalismo, tornando-se um próspero país, 
dentre outros que receberam a denominação de “tigre asiático” na região; o outro aderiu ao comunismo e vem 
causando grandes incômodos à comunidade internacional com seus experimentos nucleares. Trata-se dos países 
A) China e Taiwan.      D) Irã e Iraque. 
B) Coreia do Sul e Coreia do Norte.    E) Japão e Rússia. 
C) Índia e Indonésia. 
 

35 
A França realizou eleições presidenciais no primeiro semestre deste ano, tendo como resultado a 
A) conquista inédita da extrema direita representada por Jean-Luc Melenchon. 
B) eleição de François Holland, do Partido Comunista. 
C) manutenção de Nicolas Sarkozy, em vitória, no segundo turno. 
D) reeleição de Nicolas Sarkozy, em primeiro turno. 
E) vitória de mais uma mulher no ocidente: Marine Le Pen. 
 

36 
A América Latina vem ganhando cada vez mais espaço no mercado internacional, principalmente em função do 
crescimento de algumas nações como Brasil, Argentina e México. É correto afirmar sobre essa região que 
I. apresenta um dos maiores índices de desigualdades de renda do planeta. 
II. uma onda esquerdista vem conquistando a região e vários países, como Venezuela, Bolívia e Equador, que 

vêm resistindo às políticas dominadoras norte-americanas. 
III. após a queda de Fidel Castro, Cuba abandonou o comunismo, assumindo uma postura capitalista, mas 

manteve o rompimento diplomático-econômico com os EUA. 
IV. a Colômbia possui parceria militar com os EUA para o combate do narcotráfico, o que provoca crítica entre 

alguns governos de países vizinhos. 
As afirmativas corretas sobre a América Latina são somente 
A) I, III   B) III, IV   C) I, II, III  D) I, II, IV  E) II, III, IV 
 

37 
O maior bloco econômico do planeta, a União Europeia (UE), vive um momento crítico em sua história com a 
acentuada crise econômica vivenciada por alguns países-membros, ameaçando o sucesso desta iniciativa 
pioneira no planeta. É correto afirmar sobre a UE que 
A) é formada por 27 nações, dentre elas, Reino Unido, Alemanha, França e Rússia. 
B) possui uma moeda – o euro – adotada por todos os países-membros. 
C) responde por 50% do comércio mundial, sendo o maior parceiro comercial do Brasil.   
D) teve seu nome definido em meados do século XX com o Tratado de Paris. 
E) vem se estendendo para o leste europeu, abrangendo ex-repúblicas soviéticas. 
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38 
Sobre a figura a seguir, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
 

 
 

(     ) Instituída na segunda metade do século XX, como região política para execução de planos de desenvolvimento. 
(     ) Delimita o maior bioma do Brasil, abrangendo todos os estados da região Norte, com exceção do Mato Grosso. 
(     ) Compreende os estados da região Norte, além do Mato Grosso, no Centro-Oeste, e parte do Maranhão, no 

Nordeste. 
(     ) É uma designação instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), a fim de criar uma área de proteção 

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

 
39 
O evento Rio+20, previsto para ser realizado no Brasil, em junho, deve reunir cerca de 190 países no Rio de 
Janeiro para, entre outras ações,  
A) definir os rumos diplomáticos internacionais no que tange a segurança e a pacificação do planeta Terra. 
B) discutir a crise econômica mundial e definir medidas de combate e equilíbrio monetário internacional, 

finalizando a acirrada guerra cambial entre as nações desenvolvidas e em desenvolvimento. 
C) implementar ações de combate à discriminação racial no planeta, com a definição de estratégias e a 

angariação de recursos financeiros para o desenvolvimento destas. 
D) realizar um balanço dos resultados da Agenda 21 e propor novas medidas para o desenvolvimento sustentável. 
E) redefinir os novos membros rotativos do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), 

ampliando o número de acentos para membros permanentes. 

 
40 
“Logo após a Conferência da ONU sobre mudanças climáticas de 2011 (COP-17), realizada em Durban, África do 
Sul, o(os) ____________________ anunciou sua saída do(a) _________________________, único instrumento 
jurídico global que limita a emissão de gases que provocam o efeito estufa.” Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) Canadá / Protocolo de Kyoto     D) México / Fundo Verde Climático 
B) Estados Unidos / Convenção de Estocolmo   E) Reino Unido / Protocolo de Cartagena 
C) Japão / Protocolo de Montreal 
 

 
 

 



INSTRUÇÕES

RESULTADOS E RECURSOS

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 
indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta.

2. Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e etc. Não é 
permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e o devido recolhimento de telefone 
celular, bip e outros aparelhos eletrônicos. 

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

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

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término da 
prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.

6. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, exceto para o cargo de Hortelão em que o 
Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões. Leia-o atentamente.

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

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

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

10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua 
realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, somente 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 da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado o 
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da unidade.

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas escritas objetivas de múltipla escolha serão 
divulgados na Internet, no site www.consulplan.net, a partir da 00h00min do dia subsequente ao da realização da 
provas.

 - Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Concurso Público nº. 003/2012, 
sendo observados os seguintes aspectos:

a) 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 ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link 
correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net.

b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de 
Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo 
recursal, à CONSULPLAN, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente ao 
Concurso Público.
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