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CCAARRGGOO::  EESSTTAATTÍÍSSTTIICCOO  
 

Conheça Aris, que se divide entre socorrer e fotografar náufragos 
 

Profissional da AFP diz que a experiência de documentar o sofrimento  
dos refugiados deixou-o mais rígido com as próprias filhas. 

 

O grego Aris Messinis é fotógrafo da agência AFP em Atenas. Cobriu guerras e os protestos da Primavera Árabe. 
Nos últimos meses, tem se dedicado a registrar a onda de refugiados na Europa. Ele conta em um blog da AFP, ilustrado 
com muitas fotos, como tem sido o trabalho na ilha de Lesbos, na Grécia, onde milhares de refugiados pisam pela 
primeira vez em território europeu. Mais de 700.000 refugiados e imigrantes clandestinos já desembarcaram no litoral 
grego este ano. As autoridades locais estão sendo acusadas de não dar apoio suficiente aos que chegam pelo mar, e há 
até a ameaça de suspender o país do Acordo Schengen, que permite a livre circulação de pessoas entre os            
Estados-membros. 

Messinis diz que o mais chocante do seu trabalho é retratar, em território pacífico, pessoas que trazem no rosto o 
sofrimento da guerra. “Só de saber que você não está em uma zona de guerra torna isso ainda mais emocional. E muito 
mais doloroso”, diz Messinis. Numa guerra, o fotógrafo também corre perigo, então, de certa forma, está em pé de 
igualdade com as pessoas que protagonizam as cenas que ele documenta. Em Lesbos, não é assim. Ele está em absoluta 
segurança. As pessoas que chegam estão lutando por suas vidas. Não são poucas as que morrem de hipotermia mesmo 
depois de pisar em terra firme, por falta de atendimento médico. 

Exatamente por causa dessa assimetria entre o fotojornalista e os protagonistas de suas fotos, muitas vezes 
Messinis deixa a câmera de lado e põe-se a ajudá-los. Ele se impressiona e se preocupa muito com os bebês que chegam 
nos botes. Obviamente, são os mais vulneráveis aos perigos da travessia. Messinis fotografou os cadáveres de alguns 
deles nas pedras à beira-mar. 

O fotógrafo grego diz que a experiência de ver o sofrimento das crianças refugiadas deixou-o mais rígido com as 
próprias filhas. As maiores têm 9 e sete anos. A menor, 7 meses. Quando vê o que acontece com as crianças que 
chegam nos botes, Messinis pensa em como suas filhas têm sorte de estarem vivas, de terem onde morar e de viverem 
num país em paz. Elas não têm do que reclamar. 

(Por: Diogo Schelp 04/12/2015. Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/a-boa-e-velha-reportagem/conheca-aris-que-se-divide-entre-
socorrer-e-fotografar-naufragos/.) 

 

01 
O título do texto enumera duas ações entre as quais Aris – fotógrafo apresentado no texto – se divide. A partir da 
estrutura escolhida para transmitir tal informação, é correto afirmar que tais ações 
A) são complementares tendo em vista seus objetivos. 
B) possuem aspectos diferentes, mas ocorrem no mesmo contexto. 
C) são dependentes entre si, independente do contexto apresentado. 
D) contrastam-se considerando as características próprias de cada uma. 
 

02 
O texto apresenta-se em uma linguagem predominantemente informativa. Contudo, além de apresentar os fatos, há 
demonstração de análise subjetiva do autor no seguinte trecho em destaque: 
A) “Obviamente, são os mais vulneráveis aos perigos da travessia.” (3º§) 
B) “Nos últimos meses, tem se dedicado a registrar a onda de refugiados na Europa.” (1º§) 
C) “Não são poucas as que morrem de hipotermia mesmo depois de pisar em terra firme, por falta de atendimento 

médico.” (2º§) 
D) “Messinis diz que o mais chocante do seu trabalho é retratar, em território pacífico, pessoas que trazem no rosto o 

sofrimento da guerra.” (2º§) 
 

03 
Dentre os recursos utilizados pelo autor, é correto afirmar acerca do trecho “Só de saber que você não está em uma 
zona de guerra torna isso ainda mais emocional. E muito mais doloroso” [...] (2º§), em discurso direto, que sua 
principal função é 
A) conferir credibilidade ao texto e ampliar a informação apresentada.  
B) apresentar diferentes pontos de vista, além de um conhecimento maior do assunto.  
C) destacar uma informação e caracterizá-la com um alto nível de relevância para o leitor.  
D) despertar o interesse do leitor pelo assunto tratado, apresentando o fato objetivamente. 
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04 
O uso do imperativo no título do texto orienta o leitor a determinada ação. Sobre o emprego descrito anteriormente, 
considerando-se a situação de produção do enunciado, é correto afirmar que  
A) ocorre a conjugação do imperativo na segunda pessoa verbal, caracterizando a norma-padrão da língua. 
B) em situações formais, conforme apresentado, utiliza-se o verbo na segunda ou terceira pessoa do imperativo. 
C) a utilização do verbo na terceira pessoa do imperativo está de acordo com a norma-padrão, caracterizando uma 

situação formal. 
D) em situações informais, conforme apresentado, ocorre uma mistura entre as pessoas do discurso, sendo o 

imperativo conjugado na segunda pessoa verbal. 
 

05 
Considerando-se o significado das palavras no contexto apresentado, é correto afirmar que os vocábulos destacados 
poderiam ser substituídos pelos termos sugeridos, com EXCEÇÃO de: 
A) Absoluta (2º§) – plena.      C) Assimetria (3º§) – integração. 
B) Chocante (2º§) – impactante.     D) Vulneráveis (3º§) – suscetíveis. 
 

06 
No segundo parágrafo é apresentada a atual situação do grego Aris Messinis no trecho “Em Lesbos, não é assim. Ele 
está em absoluta segurança. As pessoas que chegam estão lutando por suas vidas. Não são poucas as que morrem de 
hipotermia mesmo depois de pisar em terra firme, por falta de atendimento médico”. Acerca das informações 
apresentadas no trecho destacado, pode-se afirmar que:  
A) Ao estabelecer um paralelo entre a situação de Aris Messinis e das pessoas por ele retratadas, pode-se afirmar que 

há uma oposição. 
B) Há uma comparação apontando aspectos semelhantes entre a segurança de Aris Messinis e a luta pela vida das 

pessoas por ele retratadas.  
C) A expressão “absoluta segurança” é uma expressão que recorre a um exagero para produzir um efeito expressivo em 

relação à situação de Aris Messinis. 
D) O termo “lutando” é empregado com o objetivo de demonstrar um eufemismo na caracterização da ação das 

pessoas retratadas por Aris Messinis.  
 

07 
A palavra “se” possui inúmeras classificações e funções. Acerca das ocorrências do termo “se” em “Exatamente por 
causa dessa assimetria entre o fotojornalista e os protagonistas de suas fotos, muitas vezes Messinis deixa a câmera 
de lado e põe-se a ajudá-los. Ele se impressiona e se preocupa muito com os bebês que chegam nos botes.” (3º§) 
pode-se afirmar que 
A) possuem o mesmo referente.     C) apenas o primeiro “se” é pronome apassivador. 
B) ligam orações sintaticamente dependentes.   D) apenas o último “se” é uma conjunção integrante.  
 

08 
O tempo verbal utilizado na seguinte oração do texto: “O grego Aris Messinis é fotógrafo da agência AFP em Atenas.” 
indica  
A) concomitância entre os fatos apresentados. 
B) que o fato apresentado possui características de ser provável. 
C) a intenção do enunciador de demonstrar polidez em um texto formal. 
D) a atualidade do fato apresentado considerando-se o texto apresentado. 
 

09 
Na construção do texto, a coerência e a coesão são de fundamental importância para que sua compreensão não seja 
comprometida. Alguns elementos são empregados de forma efetiva e explícita com tal propósito. Nos trechos a 
seguir foram destacados alguns elementos cuja função anafórica contribui para a coesão textual, com EXCEÇÃO de: 
A) “[...] pessoas que trazem no rosto o sofrimento da guerra.” (2º§) 
B) “Ele conta em um blog da AFP, ilustrado com muitas fotos [...]” (1º§) 
C) “O fotógrafo grego diz que a experiência de ver o sofrimento [...]” (4º§) 
D) “[...] onde milhares de refugiados pisam pela primeira vez em território europeu.” (1º§) 
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10 
Ao substituir “perigos da travessia” por “travessia”, mantendo-se a norma padrão da língua, em “Obviamente, são os 
mais vulneráveis aos perigos da travessia.” (3º§) ocorreria: 
A) Facultativamente, o emprego do acento grave, indicador de crase. 
B) A substituição de “aos” por “a”, pois o termo regido teria sido modificado.   
C) Obrigatoriamente, o emprego do acento grave, indicador de crase, substituindo-se “aos” por “à”. 
D) A substituição de “aos” por “a”, já que o termo regente passaria a não exigir o emprego da preposição. 

 
LEGISLAÇÃO 

 

11 
Sobre o financiamento da seguridade social, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei.  
B) São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às 

exigências estabelecidas em lei. 
C) Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente 

fonte de custeio total ou parcial. 
D) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos 

respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.  
 

12 
Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.  
B) Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de 

contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua 
dissolução.  

C) Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e 
fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem 
como a instrução superior, ambas baseadas no mérito.  

D) Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, 
pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, 
sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade.  

 

13 
Sobre o tratamento que o Estatuto da Criança e do Adolescente dá ao Direito à Convivência Familiar e Comunitária, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
A) A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder 

familiar. 
B) Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua 

situação reavaliada, no máximo, a cada três meses.  
C) A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 

dois anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela 
autoridade judiciária.    

D) Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de 
visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade 
responsável, independentemente de autorização judicial.  

 

14 
“De acordo com a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá 
outras providências, o Benefício de Prestação Continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 
deficiência e ao idoso com ____ anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 
nem de tê-la provida por sua família. Estatui ainda que considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ____ do salário-mínimo.” Assinale a 
alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) 60 / 1/3   B) 65 / 1/4   C) 70 / 1/2   D) 75 / 1/4 
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15 
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde 
de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a:  
A) Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe, ao pai, tios e avós.  
B) Manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos.  
C) Fornecer declaração de nascimento onde constem, mas, não necessariamente, as intercorrências do parto e do 

desenvolvimento do neonato.  
D) Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, sem a 

obrigação de prestar orientação aos pais.  

 
16 
“De acordo com o Estatuto do Idoso, aos maiores de _____ anos fica assegurada a gratuidade dos transportes 
coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente 
aos serviços regulares.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) 55    B) 60    C) 63    D) 65 

 
17 
A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de:  
I. Atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. 
II. Tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, exclusivamente 

nos atos e diligências urgentes. 
III. Acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. 
IV. Recebimento de restituição de imposto de renda. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) II e IV.    B) I, II e III.    C) I, III e IV.    D) II, III e IV.  

 
18 
Sobre a Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(Sinase) e trata da execução das medidas socioeducativas, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O Plano Individual de Atendimento – PIA será elaborado sob a responsabilidade e exclusiva participação da equipe 

técnica do respectivo programa de atendimento.  
B) Os Municípios inscreverão seus programas e alterações, bem como as entidades de atendimento executoras, no 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
C) No caso de o maior de dezoito anos, em cumprimento de medida socioeducativa, responder a processo-crime, 

caberá à autoridade judiciária decidir sobre eventual extinção da execução, cientificando da decisão o juízo criminal 
competente.  

D) A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, 
justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave. Considera-se mais grave a internação, em relação a 
todas as demais medidas, e mais grave a semiliberdade, em relação às medidas de meio aberto. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 

19 
No Rio Grande do Norte, o projeto Economia Solidária tem como finalidade promover ações integradas e articuladas 
que possibilitem a construção de alternativas de geração de emprego e renda para 1 mil famílias que se encontram 
em situação de extrema pobreza, através de ações de capacitação, fomento e organização social, formação de redes 
de produção e comercialização, geração de finança solidária, incubação de empreendimentos e assessoria técnica e 
gerencial para 50 empreendimentos. A concepção do projeto foi realizada em parceria firmada entre o Governo do 
Estado, através da Sethas e a Secretaria Nacional de Economia Solidária, vinculada ao: 
A) Ministério das Cidades. 
B) Ministério do Trabalho e Emprego. 
C) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 
D) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
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20 
Lançado em agosto de 2015, no bairro de Mãe Luiza, o novo Programa do Leite Potiguar (PLP) passou a ter gestão 
compartilhada entre dois organismos do Governo do Rio Grande do Norte. A Sethas-RN que ficou encarregada pelos 
beneficiários, com foco em famílias em situação de extrema pobreza, e o(a): 
A) Sesap – RN, responsável pelo gerenciamento do material a ser distribuído aos beneficiados.  
B) Emater – RN, responsável pelos recursos, pagamentos e pela assistência técnica aos produtores.  
C) SAPE – RN, que administra a aquisição dos produtos diretamente dos produtores rurais do Estado cadastrados no 

Programa. 
D) Ministério da Assistência Social e Combate à Fome que financia todo o projeto, fornecendo os recursos para 

aquisição e distribuição dos produtos. 

 
21 
Uma Lei sancionada no final de 2015 pela presidente Dilma Rousseff, originária do projeto de Lei proposto em 2010 
pelo deputado federal Márcio Marinho (PRB-BA), dobrou a pena prevista no Código Penal para crime de estelionato, 
caso a vítima seja 
A) deficiente físico.  B) maior de 60 anos.  C) menor de 18 anos.  D) instituição religiosa. 

 
22 
Uma das principais disciplinas da educação básica brasileira precisa ter mais avanço no que tange a aprendizado no 
Brasil. O estudo, intitulado Alunos de baixo desempenho: por que ficam para trás e como ajudá-los?, divulgado em 
início de 2016, faz uma nova análise das séries de dados do último estudo PISA (Programa Internacional de Avaliação 
de Alunos) da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, publicado no final de 2013, com 
dados de 2012. Segundo o estudo amplamente divulgado, em matemática, o Brasil: 
I. É um dos países que mais reduziu o número de alunos sem conhecimentos básicos. 
II. Totalizou uma pontuação bem inferior a média dos países da Organização realizadora deste estudo. 
III. É um dos últimos colocados em um ranking de competências entre as nações pesquisadas pela PISA. 
É correto o que se afirma somente em 
A) I, II e III.   B) I, apenas.   C) II, apenas.   D) I e III, apenas. 

 
23 
Com o lema “Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca”, a Campanha da 
Fraternidade 2016, uma parceria da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB – e o Conselho Nacional de 
Igrejas Cristã (Conic) trata de um tema de grande importância para o cenário social, político e econômico do Brasil. 
Trata-se do(a): 
A) Escassez de água.      C) Corrupção na política. 
B) Saneamento básico.      D) Defesa do meio ambiente. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

24 
Certo exame de sangue é capaz de detectar uma doença em 95% dos pacientes que estão doentes de fato. Além 
disso, ele detecta, erroneamente, a doença em 3% das pessoas saudáveis que fazem o exame (“falso positivo”).  
Sabendo que a doença atinge 5% da população, qual a probabilidade de uma pessoa estar doente dado que o exame 
detectou a doença? 
A) 3/8.    B) 5/8.    C) 19/20.   D) 97/100. 

 
25 
Para estudar o peso dos peixes de um tanque, foi feito um estudo amostral e coletado uma amostra aleatória de 10 
peixes. Os pesos em kg dos peixes são mostrados a seguir: 
 

5 4 3 3 6 
7 7 2 8 5 

 

Qual o Coeficiente de Variação (CV) do peso dos peixes da amostra retirada desse tanque?  
A) 36%.    B) 40%.    C) 72%.    D) 80%. 
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26 
O SAC de uma empresa recebe uma ligação a cada 20s. Qual a probabilidade de que em um minuto ele receba 

exatamente duas ligações, sabendo que as ligações ocorrem de maneira independente uma das outras? 
(Considere que:  𝒆−𝟏 = 𝟎. 𝟑𝟔  𝒆−𝟐 = 𝟎. 𝟏𝟑  𝒆−𝟑 = 𝟎. 𝟎𝟓.) 

A) 0.18.    B) 0.20.    C) 0.22.    D) 0.27. 

 

27 
As notas em uma prova de matemática dos alunos de uma determinada escola estão resumidas no seguinte gráfico 

Boxplot. Analise-o. 

 
 

Sabendo que a prova valia 20 pontos, pode-se afirmar que 
A) a distribuição das notas é assimétrica. 

B) a mediana das notas da turma é igual à média das notas. 

C) dos estudantes que fizeram a prova, aproximadamente 25% tiveram nota superior a 6 pontos. 

D) dos estudantes que fizeram a prova, aproximadamente 75% tiveram uma nota superior a 12 pontos. 

 
28 
Um pesquisador deseja verificar se a quantidade de nascimentos do hospital em que trabalha segue uma distribuição 

uniforme ao longo da semana. Para verificar sua hipótese, ele coletou o dia da semana de cada criança que nasceu no 

hospital nas últimas 8 semanas. Analise a Tabela 1 com os dados a seguir.  
 

Tabela 1: Dados coletados pelo pesquisador 
 

Domingo Segunda Terça  Quarta Quinta Sexta Sábado  

11 26 27 25 22 19 10 
 

Considerando que os nascimentos são independentes e ao nível de 5% de significância, faça um Teste Qui-quadrado 

de Aderência para averiguar a hipótese do pesquisador. 
(Informações adicionais: 𝒙𝜶,𝜷

𝟐  representa o valor crítico de área α à direita com β graus de liberdade.) 
 

𝑥0.05,1
2 =3.84 𝑥0.025,1

2 =5.02 

𝑥0.05,6
2 =12.59 𝑥0.025,6

2 =14.44 

𝑥0.05,7
2 =14.06 𝑥0.025,7

2 =16.01 
 

Assinale a alternativa que contém o valor da estatística 𝒙𝟐 e a conclusão obtida. 

A) 14.8, os nascimentos se distribuem de maneira uniforme nos dias da semana. 

B) 13.3, os nascimentos se distribuem de maneira uniforme nos dias da semana. 

C) 14.8, os nascimentos não se distribuem de maneira uniforme nos dias da semana. 

D) 13.3, os nascimentos não se distribuem de maneira uniforme nos dias da semana. 
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29 
A função geradora de momentos M(t) de uma variável aleatória X é definida para todos os valores reais de t como 

𝑴(𝒕) = 𝑬[𝒆𝒕𝑿]. Assinale a função geradora de momentos da distribuição Normal com média 0 e desvio-padrão 1. 

A) 𝑀(𝑡) = 𝑒𝑡        C) 𝑀(𝑡) = 𝑒
{

𝑡2

2
}
  

B) 𝑀(𝑡) =
𝑒𝑡

𝑡
       D) 𝑀(𝑡) = 𝑒{𝑒𝑡−1} 

 

30 
Uma empresa de chocolates deseja averiguar se o peso das barras de chocolate que produz é igual ou diferente do 
indicado nas embalagens, que é de 100 gramas. Para tanto, foi feito um estudo amostral e coletado o peso de 36 
barras de chocolate de maneira independente, cujo peso médio foi 104 gramas. Sabendo que a variância 
populacional é de 16 gramas2, faça um intervalo com 95% de confiança para a média e calcule a estatística de teste 
para a hipótese do peso ser igual ou diferente do especificado nas embalagens.  
 

Informações adicionais: 
 

Z0.25 = –0.67 Z0.1 = –1.28 Z0.05 = –1.64 Z0.025 = –1.96 
t0.25,35 = –0.68 t0.1,35 = –1.30 t0.05,35 = –1.68 t0.025,35 = –2.03 

 

Assinale a alternativa correta. 
A) [100.5;107.4], 6.  B) [102.7;105.3], 6.  C) [98.7;109.2], 1.5.  D) [103.1;104.9], 1.5. 
 

31 
Sobre as técnicas de amostragem, assinale a afirmativa correta. 
A) A amostragem aleatória simples só pode ser feita sem reposição. 
B) Na amostragem estratificada, a área da população é dividida em estratos e alguns desses estratos são escolhidos 

segundo uma amostragem aleatória. Selecionam-se todos os membros\unidades dos estratos escolhidos.  
C) Na amostragem por conglomerado de um estágio, a população é dividida em conglomeros e alguns desses 

conglomeros são escolhidos segundo uma amostragem aleatória simples. Selecionam-se todos os membros\unidades 
dos conglomeros escolhidos. 

D) Na amostragem sistemática, a população é dividida em subpopulações através da amostragem estratificada ou por 
conglomerados, então selecionam-se algumas dessas subpopulações através de uma amostra aleatória, e uma 
amostra de unidades é selecionada de cada uma das subpopulações selecionadas. 

 

32 
Um prefeito acredita que os habitantes de seu município estão lendo pouco, pois a biblioteca municipal está sempre 
com pouco movimento. Para mudar essa situação, ele pensou em fazer uma campanha para estimular a leitura, 
entretanto precisa comprovar estatisticamente que a média de livros lidos por habitante do município está abaixo da 
média nacional para conseguir a liberação da verba para executar a campanha.  
 

Informações adicionais: 

𝐳𝟎.𝟏 = 𝟏. 𝟔𝟒 𝐳𝟎.𝟎𝟓 = 𝟏. 𝟗𝟔 𝐳𝟎.𝟎𝟏 = 𝟐. 𝟓𝟖 

𝟏. 𝟔𝟒𝟐 = 𝟐. 𝟔𝟗 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 = 𝟑. 𝟖𝟒 𝟐. 𝟓𝟖𝟐 = 𝟔. 𝟔𝟓 
 

Qual o tamanho da amostra que o prefeito precisa coletar usando amostragem aleatória simples se ele deseja ter 

90% de confiança e margem de erro 1, sabendo através de um estudo prévio que 𝝈𝟐 = 𝟏𝟔? 

A) 26.    B) 31.    C) 44.    D) 62. 
 

33 
Considerando os valores quantitativos emparelhados x e y de uma amostra aleatória com observações 
independentes, analise as afirmativas a seguir, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O coeficiente de correlação linear mede a intensidade da relação linear entre x e y. 
(     ) Se existe correlação linear entre x e y, pode-se concluir que x causa y ou y causa x. 
(     ) Pode existir uma relação entre x e y mesmo quando a correlação linear é próxima de 0. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F.   B) F, F, V.   C) F, V, F.   D) V, F, V. 
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34 
Considerando 𝒇𝐗(𝐱) a função densidade de probabilidade de uma variável aleatória X, analise as afirmativas a seguir. 

I. A função de densidade de probabilidade 𝑓X(x) pode assumir somente valores maiores ou iguais que 0. 

II. Se X é uma variável aleatória discreta, sua esperança pode ser definida como E(X) = ∫ xfX(x)dx
∞

−∞
. 

III. Se X é uma variável aleatória contínua, 𝑓
X

(x) pode ser da forma:  

 𝑓X(x) = {
4(1 − x)

0 

, 0 < x < 1
, caso contrário

 

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

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

 

35 
Deseja-se ajustar uma reta de regressão simples entre a variável dependente Y e a variável explicativa X. Assinale os 

valores corretos dos parâmetros da regressão �̂�𝟎 e �̂�𝟏 estimados via o método dos mínimos quadrados, tal que 

�̂�𝒊 = �̂�𝟎 + �̂�𝟏𝑿𝒊. 
 

Informações adicionais sobre a amostra aleatória de Y e X coletada: 
 

𝑛 = 40 
∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

= 300 ∑ 𝑦𝑖
2 = 1400

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 =

𝑛

𝑖=1

2000 ∑ 𝑥𝑖 =

𝑛

𝑖=1

200 ∑ 𝑥𝑖
2 =

𝑛

𝑖=1

1200 

 

 

A) �̂�0 = 0 ; �̂�1 = 1.5       C) �̂�0 = −5 ; �̂�1 = 2.5 

B) �̂�0 = 5.5 ; �̂�1 = 0.4      D) �̂�0 = −13.75 ; �̂�1 = −4.25 

 

36 
Sobre Modelos Lineares Generalizados (MLG), analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 

(     ) A Regressão Logística é um MLG com função de ligação Logit. Considerando a variável resposta binária Y, uma 

variável explicativa X e π(x) = P(Y = 1|X = x) = 1 − P(Y = 0|X = x), o modelo pode ser escrito da seguinte 

maneira π(x) =
exp (β0+β1x)

1+exp (β0+β1x)
. 

(     ) Um MLG possui três componentes que o definem: o componente sistemático, o componente aleatório e a função 

de ligação. 

(     ) Em geral, para estimar os parâmetros dos MLG são necessários métodos iterativos/numéricos para resolver as 

equações de máxima verossimilhança. 

A sequência está correta em 

A) F, V, V.   B) V, F, V.   C) V, V, F.   D) V, V, V. 

 

37 
Considere as seguintes distribuições de probabilidade:  

 Distribuição Binomial; 

 Distribuição de Poisson; 

 Distribuição Normal; e, 

 Distribuição Exponencial. 

Selecione a alternativa que contém, dentre as distribuições listadas, as que pertencem à Família Exponencial. 

A) Todas pertencem à Família Exponencial. 

B) Somente as distribuições Binomial e de Poisson pertencem à Família Exponencial. 

C) Somente as distribuições Normal e Exponencial pertencem à Família Exponencial. 

D) Somente as distribuições de Poisson, Normal e Exponencial pertencem à Família Exponencial. 
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38 
Calcule o valor de c para que 𝒇(𝒙, 𝒚) seja uma função de densidade de probabilidade conjunta de X e Y.  
 

𝒇(𝒙, 𝒚) = {
𝒄𝒚(𝟓 − 𝒙𝟐 + 𝒚) 𝟎 < 𝒙 < 𝟏 𝒆 𝟎 < 𝒚 < 𝟐

𝟎 caso contrário
 

 

Depois calcule a função de densidade de probabilidade condicional de 𝑿 dado 𝒀 = 𝒚, em que 𝟎 < 𝒚 < 𝟐. Assinale a 
alternativa que apresenta o valor de c e a função de densidade de probabilidade condicional pedida.  

A) 12; 
14

3
+ 𝑦        C) 1/12; 

5−𝑥2+𝑦
14

3
+𝑦

 

 

B) 3/40; 5 − 𝑥2       D) 40/3; 
14

3
+𝑦

5−𝑥2+𝑦
 

 
39 
Com respeito à Inferência Bayesiana, analise as afirmativas a seguir. 
I. O ideal quando se tem pouca informação inicial sobre um parâmetro θ é utilizar uma distribuição a priori 𝑝(𝜃) muito 

informativa. 
II. A distribuição a priori traz de maneira resumida a informação contida nos dados amostrais. 
III. A distribuição a priori sempre influencia mais na distribuição a posteriori que os dados amostrais. 
Está(ão) INCORRETA(S) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.   B) II, apenas.   C) III, apenas.   D) I e III, apenas. 

 
40 
Sobre propriedades dos estimadores pontuais, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) Um estimador T de algum parâmetro 𝜃 é dito não viciado se sua esperança é igual a 𝜃. 
B) Se T1 e T2 são estimadores não viciados do parâmetro θ, é considerado mais eficiente aquele com menor variância. 
C) O Erro Quadrático Médio (EQM) de um estimador T de algum parâmetro 𝜃 pode ser calculado como a soma da 

variância de T e do viés de T. 
D) Considerando 𝑇𝑛 uma sequência consistente de estimadores do parâmetro θ e 𝑛 o tamanho da amostra, tem-se que 

para cada 𝜀 > 0, lim𝑛→∞ 𝑃𝜃(|𝑇𝑛 − 𝜃| ≥ 𝜀) = 0. 
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PROVA DISCURSIVA 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de 1 (um) estudo de caso. 

 Para a Prova Discursiva, o candidato deverá formular texto com extensão mínima de 20 (vinte) e máxima de 30 

(trinta) linhas. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do 

local apropriado ou que não atingir a extensão mínima ou ultrapassar a extensão máxima permitida. 

 A Prova Discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de corpo transparente, de ponta 

grossa e de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em 

caso de candidato na condição de pessoa com deficiência que esteja impossibilitado de redigir textos, como também 

no caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para este fim, nos termos do Edital. Nesse caso, o 

candidato será acompanhado por um fiscal do IDECAN devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, 

especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.   

 O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não 

haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado no item anterior, 

bem como no caso de identificação em local indevido.  

 A Prova Discursiva terá o valor de 20 (vinte) pontos. 

 Para efeito de avaliação da Prova Discursiva serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 
 

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA 

Critérios Elementos da Avaliação 
Total de pontos 

por critério 

Aspectos Formais e 

Aspectos Textuais 

Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e flexão, 

paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na exposição das ideias. 
8 pontos 

Aspectos Técnicos 

Pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de desenvolvimento proposto e ao 

conteúdo programático proposto. Clareza teórica da exposição e conhecimentos 

técnicos relativos ao tema, considerando conceitos éticos e as normas jurídicas 

vigentes em relação ao exercício da função pública almejada. 

12 pontos 

TOTAL DE PONTOS 20 pontos 

 

 
Fazer um planejamento amostral adequado e coletar os dados de acordo com a metodologia utilizada é de suma 
importância para que os dados amostrados possam ser extrapolados para a população.  
 

Nesse contexto, descreva os principais planos amostrais que são: amostragem aleatória simples, amostragem 
estratificada, amostragem por conglomerados e amostragem sistemática. Não é necessário fazer o uso de fórmulas e 
cálculos.  
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ESTUDO DE CASO 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta 
grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular 
desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de calculadoras e/ou similares, livros, anotações, 
impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, 
não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 
identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 
ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de alarme 
de carro, relógio de qualquer modelo etc. 

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

4. A duração da prova é de 04 (quatro) 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) e Folha 
de Texto Definitivo. 

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) itens de múltipla escolha e um estudo de caso. Leia-o atentamente. 

7. Os itens das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta 
correta. 

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

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

10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua 
realização, contudo, não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no 
decurso dos últimos 60 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 
aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado 
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da 
Unidade. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no site 
www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

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

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, 
com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme 
disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




