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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ-SP  

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

 
Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS 
Língua Portuguesa 
Conhecimentos Gerais 

Nº QUESTOES 
10 
10 

Total de questões  20 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

• Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente preenchido e assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ-SP- TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

Marque aqui as suas respostas:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

   Texto 01: Leia a canção e responda as questões 1 e 2: 

Coração de estudante (Milton Nascimento) 
 

Quero falar de uma coisa 
Adivinha onde ela anda 

Deve estar dentro do peito 
Ou caminha pelo ar 

Pode estar aqui do lado 
Bem mais perto que pensamos 

A folha da juventude 
É o nome certo desse amor 

 
Já podaram seus momentos 

Desviaram seu destino 
Seu sorriso de menino 

Quantas vezes se escondeu 
Mas renova-se a esperança 

Nova aurora a cada dia 
E há que se cuidar do broto 

Pra que a vida nos dê 
Flor, flor e fruto 

 
Coração de estudante 

Há que se cuidar da vida 
Há que se cuidar do mundo 

Tomar conta da amizade 
Alegria e muito sonho 

Espalhados no caminho 
Verdes, planta e sentimento 

Folhas, coração 
Juventude e fé 

 
1) O que podemos inferir com a leitura do texto? 
a) Há mensagens implícitas significativas em “Coração de 
estudante”, escrita em um momento histórico de ditadura 
no Brasil. A letra faz referência à repressão que os jovens 
sofreram em tempos passados, o sentimento contido em 
uma geração de jovens brasileiros ávidos por mudanças 
na sociedade, cultura, política, economia, e educação. 
b) Há mensagens explícitas significativas em “Coração de 
estudante”, escrita no momento em que os jovens 
estudantes secundaristas brasileiros saíram às ruas em 
manifestações em defesa dos seus direitos ao passe livre 
do estudante no transporte público, conhecida também 
como, Manifestação dos 20 centavos. 
c) Há mensagens explícitas significativas em “Coração de 
estudante”, escrita no momento em que os jovens e a 
população brasileira em geral saíram às ruas em 
manifestações de Norte a Sul do país pedindo o 
impeachment da então presidente Dilma Rousseff, que se 
envolveu em escândalos muito além da violação da Lei 
Orçamentária. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
2) Com a expressão retirada do texto:“ Alegria e muito 
sonho Espalhados no caminho Verdes, planta e 
sentimento”, podemos inferir que: 
a) o jovem deve aceitar as condições nas quais está 
inserido e ter consciência ao tomar suas decisões, deixar 
de lado a coletividade e buscar realizar seus próprios 
sonhos.  
b) o jovem deve ter consciência da importância de sua 
participação nos problemas que envolvem a sociedade a 
qual está inserido, na esperança da renovação com justiça 
e otimismo.  

c) o jovem deve ter consciência da importância de dar 
continuidade ao comportamento ideológico e anti-social 
das gerações passadas a fim de preservar a sociedade.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
3) Assinale a alternativa que NÃO é uma  metáfora.  
a) Amo comer doces, sou uma formiga! 
b) Quem me dera! 
c) Ele trabalha como um leão. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
4) Assinale a alternativa que NÃO é uma metonímia. 
a) Carrego o mundo nas costas. 
b) Ela foi para a festa de Chevrolet. 
c) Minha sugestão é que leia Mário Sérgio Cortella. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
5) Leia a frase e indique qual a classificação do 
numeral presente: Vou a cafeteria tomar um café 
duplo. 
a) Numeral cardinal. 
b) Numeral multiplicativo. 
c) Numeral ordinal. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
Leia o texto e responda as questões 6 e 7: 
 
TRAGÉDIA BRASILEIRA (Manuel Bandeira) 
 
 
        Misael, funcionário da Fazenda, com 63 anos de 
idade, conheceu Maria Elvira na Lapa, - prostituída, com 
sífilis, dermite nos dedos, uma aliança empenhada e os 
dentes em petição de miséria. Misael tirou Maria Elvira da 
vida, instalou-a num sobrado no Estácio, pagou médico, 
dentista, manicura... Dava tudo quanto ela queria. 
        Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, 
arranjou logo um namorado. Misael não queria escândalo. 
Podia dar uma surra, um tiro, uma facada. Não fez nada 
disso: mudou de casa. 
        Viveram três anos assim. 
        Toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, 
Misael mudava de casa.          
        Os amantes moraram no Estácio, Rocha, Catete, Rua 
General Pedra, Olaria, Ramos, Bonsucesso, Vila Isabel, 
Rua Marquês de Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua Clapp, 
outra vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, Lavradio, 
Boca do Mato, Inválidos...          
         Por fim na Rua da Constituição, onde Misael, privado 
de sentidos e de inteligência, matou-a com seis tiros, e a 
polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal, vestida de 
organdi azul. 
 
6) O que podemos inferir com a leitura do texto? 
a) Existe um conflito entre o casal, isso faz com que haja 
um desequilíbrio na narrativa do início ao fim. Misael 
representa uma metáfora e difere do homem convencional 
em sua atitude violenta ao descobrir as traições de Maria 
Elvira, mesmo porque, tirar a vida de alguém em nome da 
honra é algo que nunca aconteceu na sociedade do 
passado nem do presente. 
b) Existe um conflito baseado em amor versus traição, um 
relacionamento, no qual os dois são negociantes, há um 
jogo de interesses divergentes de cada um: ele tem 
dinheiro e vontade remoçar através dela; ela é jovem e 
deseja usufruir do dinheiro dele. Assim, podemos 
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representar os personagens como: Misael – velho rico, 
carente, solitário, e Maria Elvira – prostituta ambiciosa. 
c) Existe uma intriga na narrativa que desencadeia todas 
as ações. O eu lírico, perplexo, diante da mulher 
fascinante e perigosa, no fluxo ininterrupto de seus 
pensamentos age com violência extrema, e, ao final da 
narrativa comete um crime, ao imaginar que ela o traia, 
pois confundiu os valores sentimentais com os valores 
materiais. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
7) Lemos no início da narrativa que, “Misael tirou 
Maria Elvira da vida”, e, no final:”Por fim na Rua da 
Constituição, onde Misael, privado de sentidos e de 
inteligência, matou-a com seis tiros”. Levando em 
conta as expressões retiradas do texto é CORRETO 
afirmar: 
a) Há uma ironia entre a expressão inicial e a ação final de 
Misael. Isso porque, no final da narrativa, a expressão 
ganha, na ação de Misael, um sentido literal. Há, ainda, 
uma simbologia irônica entre a Rua da Constituição, onde 
Maria Elvira foi morta, e o respeito aos direitos humanos. 
b) Há uma ironia nos traços físicos descritos, pois o 
escritor revela sua preocupação com as mazelas sociais, 
na narrativa cercada de realismo. O contraste entre os 
personagens o modo de ser e agir, o cenário que serve de 
pano de fundo para os acontecimentos são as marcas do 
discurso do autor. 
c) Há uma ironia na descrição dos locais onde o casal 
morou. Isso, porque, o escritor Manuel Bandeira pauta sua 
narrativa em elementos do cotidiano, trazendo em 
Tragédia Brasileira além de reflexões sobre como a vida é 
passageira, traz ainda, uma profunda reflexão acerca da 
morte. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
8) Assinale a alternativa em que os verbos completam 
corretamente a frase: 
Danillo me ________ para _______que não _______ao 
congresso. 
a) chamou / dizer / saiu 
b) telefonou / dizer / entrou 
c) ligou / dizer / virá  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Qual palavra está grafada incorretamente: 
a) ideia 
b) assembléia 
c) micro-ondas 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
10) Em qual palavra a crase está empregada 
incorretamente? 
a) A policial estava à paisana. 
b) O gerente está à procura de bons profissionais. 
c) Vamos conhecer o sítio à cavalo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS  

11) O estado de São Paulo possui uma história tão rica 
que conta a vida de uma nação, uma nação que abriga 
em seu território, sem exagero, características de 
todos os cantos do mundo. Essa história começou 
com um povo desbravador, bandeirante, que subiu 
serras e abriu florestas para marcar seu território em 
uma localização topográfica que, do ponto de vista da 
segurança, era perfeita. Atualmente a região está 

consolidada como uma das maiores potências 
econômicas e políticas do mundo, segue em pleno 
desenvolvimento e abriga pessoas do mundo todo. 
Com relação ao estado de São Paulo, assinale a 
alternativa CORRETA: 
a) São Paulo conta com 532 municípios.  
b) São Paulo possui 35 milhões de habitantes.  
c) São Paulo abriga cerca de três milhões de imigrantes, 
de 70 diferentes nacionalidades. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Osvaldo Cruz é conhecida como uma das cidades 
com melhor qualidade de vida no Estado de São 
Paulo. Com relação à economia da cidade, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Osvaldo Cruz se destaca na produção de artigos de 
porcelana. Duas das maiores  indústrias do segmento 
estão instaladas na cidade e respondem por mais da 
metade da produção brasileira. Seus artigos são 
exportados para a Europa, Japão e Estados Unidos, entre 
outros dos mais de 78 países que consomem os produtos 
osvaldocruzenses. As duas indústrias geram cerca de 1 
mil empregos diretos e indiretos. 
b) A boa localização da cidade, próxima ao entroncamento 
de duas importantes rodovias (SP-294 e SP-425), fez o 
município se destacar pelo fato de existirem em operação 
aproximadamente 500 veículos de transporte de carga, em 
especial grãos, os chamados “caminhões bitrem 
graneleiros”. Essa ocupação gera cerca de 1,5 
mil empregos na cidade. 
c) No setor primário se destaca o emergente setor sucro-
alcooleiro. A tradicional cultura do café tem sido 
substituída no munícipo pelos canaviais, que geram na 
cidade negócios de arrendamento e contratos de venda e 
compra da safra de cana-de-açúcar com uma usina 
situada em uma cidade vizinha. Há também 
movimentação econômica com a atividade pecuária de 
corte e leiteira. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a 
dengue é uma doença viral que se espalha 
rapidamente no mundo. Nos últimos 50 anos, a 
incidência aumentou 30 vezes, com ampliação da 
expansão geográfica para novos países e, na presente 
década, para pequenas cidades e áreas rurais. É 
estimado que 50 milhões de infecções por dengue 
ocorram anualmente e que aproximadamente 2,5 
bilhões de pessoas morrem em países onde a dengue 
é endêmica. Com relação ao Aedes aegypti e as 
doenças por ele transmitidas no Brasil, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) As doenças transmitidas pelo Aedes aegypti têm tido 
aumento expressivo em todo Brasil. De acordo com o 
último Boletim Epidemiológico, até o dia 02 de setembro 
de 2017, foram notificados 1.483.623 casos prováveis de 
dengue em todo o país, um crescimento de 85,2% em 
relação os mesmo período de 2016 (219.040). 
b) O Governo Federal promoveu de 23 a 27 de outubro de 
2017 a Semana Nacional de Mobilização dos setores da 
Educação, Assistência Social e Saúde para o combate ao 
Aedes aegypti. Mais de 210 mil unidades públicas e 
privadas de todo o Brasil estão sendo mobilizadas pela 
Sala Nacional de Coordenação e Controle, que reúne os 
ministérios da Saúde; da Integração Nacional; da Defesa; 
do Desenvolvimento Social; da Educação; Casa Civil e a 



5 

 

Secretaria de Governo da Presidência da República, além 
de outros órgãos convidados. 
c) O objetivo é que durante a semana de mobilização a 
população seja alertada sobre a importância de combater 
mosquito transmissor de doenças, como dengue, zika e 
chikungunya, já antes do verão, período do ano quando 
acontece o maior volume de chuvas, o que facilita a 
reprodução do Aedes aegypti.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Leia as assertivas e marque a alternativa 
CORRETA: 
a) O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem como 
finalidade principal a avaliação do desempenho escolar e 
acadêmico ao fim do Ensino Médio. O exame é gratuito, 
somente destinado à maiores de 18 (dezoito) anos e é 
realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e Ministério 
da Educação (MEC). 
b) O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec) foi criado pelo Governo Federal, em 
2011, por meio da Lei 12.513/2011. Alguns dos objetivos 
do Pronatec são: expandir, interiorizar e democratizar a 
oferta de cursos de educação profissional técnica de nível 
médio presencial e a distância e de cursos e programas de 
formação inicial e continuada ou qualificação profissional;  
fomentar e apoiar a expansão da rede física de 
atendimento da educação profissional e 
tecnológica; contribuir para a melhoria da qualidade do 
ensino médio público, por meio da articulação com a 
educação profissional; e ampliar as oportunidades 
educacionais dos trabalhadores, por meio do incremento 
da formação e qualificação profissional. 
c) O Programa Universidade para Todos - Prouni tem 
como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais 
e parciais em cursos de graduação e sequenciais de 
formação específica, em instituições de ensino superior 
privadas. Foi criado pelo Governo Federal em 2004 e é 
dirigido somente aos estudantes egressos do ensino 
médio da rede pública, com renda familiar per capita 
máxima de um salário mínimo. O Prouni conta com um 
sistema de seleção informatizado e impessoal, que 
confere transparência e segurança ao processo. Os 
candidatos são selecionados pelas notas obtidas no 
Exame Nacional do Ensino Médio - Enem conjugando-se, 
desse modo, inclusão à qualidade e mérito dos estudantes 
com melhores desempenhos acadêmicos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Sobre a história da cidade de Osvaldo Cruz, é 
CORRETO afirmar que: 
a) Osvaldo Cruz foi fundada em 6 de junho de 1947.A área 
do Município é 248 Km² e conforme o Censo de 2007, a 
população do Município é de  30.150. As principais fontes 
de riquezas agrícolas são o café, o amendoim, o algodão, 
o gado, a cana de açúcar e o maracujá. 
b) Em 6 de junho de 1941 o padre Gaspar Aguillã Cortez 
realizou a primeira missa ao ar livre. Naquela data a 
cidade ainda era chamada de vila Califórnia. As primeiras 
ações para a formação de Califórnia ocorreram um pouco 
antes, em novembro de 1940. Estanislau Pereira, um 
empreiteiro de Lucélia, reuniu um grupo de 50 homens 
para a derrubada da mata em uma área de dois alqueires 
a fim da instalação de um novo acampamento, sob ordem 
do engenheiro Hans Klotz. Entretanto, oficialmente, o 
fundador da cidade é Max Wirth. 

c) Osvaldo Cruz foi fundada dentro de um contexto de 
exploração fundiária liderada pelo inglês Max Wirth. A 
ideia de Wirth foi deixar seu país de origem, 
Inglaterra, onde era um empresário no segmento têxtil, 
para tornar-se latifundiário no Brasil. Assim, no final dos 
anos 1920, Max Wirth vendeu sua indústria na Inglaterra e 
comprou 60.000 alqueires (144.000 ha.) no oeste paulista 
(terras localizadas no Noroeste e Alta Paulista), além de 
outras glebas no norte do Paraná. 

  d) Nenhuma das alternativas. 
 
16) Mais carros nas ruas, maior consumo de energia, 
desmatamento e práticas agrícolas inadequadas. A 
atividade humana gerou um desequilíbrio que, 
segundo pesquisas científicas, pode elevar a 
temperatura média na Terra. Para combater e se 
adaptar a essas mudanças, o Brasil desenvolve uma 
série de ações a nível nacional. A principal delas é a 
Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC). 
Leia as assertivas sobre o assunto: 
I) A Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) 
oficializa o compromisso voluntário do Brasil junto à 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima de redução de emissões de gases 
de efeito estufa entre 36,1% e 38,9% das emissões 
projetadas até 2020. Ela foi instituída em 2009 pela Lei 
nº 12.187, buscando garantir que o desenvolvimento 
econômico e social contribuam para a proteção do 
sistema climático global.  
II) Os objetivos alcançados pela PNMC devem se 
harmonizar com o desenvolvimento sustentável 
buscando o crescimento econômico, a erradicação da 
pobreza e a redução das desigualdades sociais. Para 
viabilizar o alcance destes objetivos, o texto institui 
algumas diretrizes, como fomento a práticas que 
efetivamente reduzam as emissões de gases de efeito 
estufa e o estímulo a adoção de atividades e 
tecnologias de baixas emissões desses gases, além 
de padrões sustentáveis de produção e consumo. 
III) O Poder Executivo, seguindo as diretrizes da 
PNMC, estabelece os Planos setoriais de mitigação e 
adaptação à mudança do clima para a consolidação de 
uma economia de baixo consumo de carbono. Os 
Planos visam a atender metas gradativas de redução 
de emissões antrópicas quantificáveis e verificáveis, 
considerando diversos setores, como geração e 
distribuição de energia elétrica, transporte público 
urbano, indústria, serviços de saúde e agropecuária, 
considerando as especificidades de cada setor, 
inclusive por meio do Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL) e das Ações de Mitigação Nacionalmente 
Apropriadas (NAMAS). 

  Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Os itens I, II e III estão corretos. 
b) Somente os itens II e III estão corretos. 
c) Somente os itens I e III estão corretos. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
17) Atualmente o estado de São Paulo dispõe de 
diversas campanhas e movimentos preventivos e 
educativos que visam melhorias sociais, auxilio e 
amparo à sociedade. Sobre os projetos, marque a 
alternativa INCORRETA: 
a) A campanha “Vida contra o crack” no dia 21 de maio de 
2017 realizou uma importante ação na região da 
Cracolândia em parceria com a Prefeitura. Depois de dois 
anos de coleta de informações e oito meses de preparo 
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técnico, a operação prendeu dezenas de traficantes e 
possibilitou um recomeço para usuários e suas famílias.  
Além disso, encomendou um estudo completo sobre os 
usuários de Crack e seus hábitos . É um estudo inédito 
com o perfil dos usuários da Cracolândia, um instrumento 
valioso para a compreensão das ações na região, 
elaborado pela consultora do PNUD Dra. Clarice Madruga. 
b) O “Movimento Paulista de Segurança no Trânsito” é o 
programa do Governo do Estado de São Paulo que tem 
como principal objetivo reduzir pela metade os óbitos no 
trânsito no Estado até 2020. Inspirado na “Década de 
Ação pela Segurança no Trânsito”, estabelecida pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) para o período de 
2011 a 2020, o comitê gestor do Movimento Paulista de 
Segurança no Trânsito é coordenado pela Secretaria de 
Governo e composto por mais nove secretarias de Estado: 
Casa Civil, Segurança Pública, Logística e Transportes, 
Saúde, Direitos da Pessoa com Deficiência, Educação, 
Transportes Metropolitanos, Planejamento e Gestão, 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação. As secretarias são responsáveis por construir 
um conjunto de políticas públicas para redução de vítimas 
de acidentes de trânsito no Estado. O Movimento Paulista 
de Segurança no Trânsito envolve também a sociedade 
civil, em parceria estratégica do Centro de Liderança 
Pública – CLP, com o apoio das empresas Abraciclo, 
Ambev, Arteris, Banco Itaú, CNseg, Grupo Ultra, Pro 
Simulador, Porto Seguro e Raízen. 
c) A campanha “Vivaleite” atende crianças de 6 meses a 7 
anos, idosos acima de 70 anos e famílias com renda 
mensal de até 1 (um) salário mínimo per capita. A 
campanha visa fornecer mensalmente a cada beneficiário 
15 litros de leite enriquecido com ferro e vitaminas A e D. 
Para tanto, o beneficiário deve comprovar que recebe 
renda familiar de até 1 (um) salário mínimo per capita. Se 
o beneficiário for sustentado por outro membro da sua 
família, também poderá participar da campanha.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) A Operação Lava Jato é a maior investigação 
sobre corrupção conduzida até hoje no Brasil. Sobre a 
Lava Jato, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Ela teve início em Brasília, em 17 de março de 2013, 
unificando quatro ações que apuravam redes operadas 
por doleiros que praticavam crimes financeiros com 
recursos públicos. O nome Lava Jato era uma dessas 
frentes iniciais e fazia referência a uma rede de postos de 
combustíveis e lava a jato de veículos, em Brasília, usada 
para movimentação de dinheiro ilícito de uma das 
organizações investigadas inicialmente. Desde então, a 
operação descobriu a existência de um vasto esquema de 
corrupção na Petrobras, envolvendo políticos de vários 
partidos e algumas das maiores empresas públicas e 
privadas do país, principalmente empreiteiras. Os 
desdobramentos não ficaram restritos à estatal e às 
construtoras. As delações recentes da JBS e braços da 
operação espalhados pelo Brasil e exterior são exemplos 
das novas dimensões que a investigação ainda pode 
atingir. 
b) A duração da Operação permanece imprevisível, 
porém, de acordo com o Ministério Público Federal, em 29 
de maio de 2017 na Operação já teria ocorrido 1.434 
procedimentos instaurados, 775 buscas e apreensões, 
210 conduções coercitivas, 95 prisões preventivas, 104 
prisões temporárias, 6 prisões em flagrante, 158 acordos 
de colaboração premiada, 10 acordos de leniência, 274 
pessoas acusadas, 141 condenações. R$ 38,1 bi é o valor 

total do ressarcimento pedido (incluindo multas), R$ 3,2 bi 
de bens de réus já bloqueados. 
c) Segundo o Ministério Público Federal, o esquema 
funcionava com diretores e funcionários da Petrobras 
cobrando propina de empreiteiras e outros fornecedores 
para facilitar seus negócios com a estatal. Os contratos 
dessas empresas com a Petrobras eram superfaturados 
para permitir o desvio de dinheiro dos cofres da estatal 
para os benefíciários do esquema A propina paga pelas 
empreiteiras e fornecedores da Petrobras foi desviada 
para lobistas, doleiros e outros operadores encarregados 
de repassá-lo a políticos e funcionários públicos. Segundo 
o Ministério Público, o esquema beneficiava os partidos 
políticos responsáveis pela indicação dos diretores da 
Petrobras que colaboravam com o esquema na estatal. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Sobre as florestas e o meio ambiente, marque a 
alternativa INCORRETA: 
a) Segundo dados do Planalto, o desmatamento na 
Amazônia Legal aumentou 21% entre agosto de 2016 e 
julho deste ano, segundo dados do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe).  
b) As queimadas e incêndios florestais no Brasil alcançam 
todos os anos dimensões gigantescas. Considera-se 
Queima Controlada o emprego do fogo como fator de 
produção e manejo em atividades agropastoris ou 
florestais, e para fins de pesquisa científica e tecnológica, 
em áreas com limites físicos previamente definidos. A 
queima controlada é permitida, por exemplo, nas práticas 
de prevenção e combate aos incêndios e nas de 
agricultura de subsistência exercidas pelas populações 
tradicionais e indígenas. 
c) A reposição florestal é a compensação do volume de 
matéria-prima extraído de vegetação natural pelo volume 
de matéria-prima resultante de plantio florestal para 
geração de estoque ou recuperação de cobertura florestal. 
São obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou 
jurídicas que utilizam matéria-prima florestal oriunda de 
supressão de vegetação nativa ou que detenham 
autorização para supressão de vegetação nativa. 
Importante ressaltar que o responsável por explorar 
vegetação em terras públicas, bem como o proprietário ou 
possuidor de área com exploração de vegetação, sob 
qualquer regime, sem autorização ou em desacordo com 
essa autorização, fica também obrigado a efetuar a 
reposição florestal. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) Acerca da política e da economia do Brasil, 
marque a alternativa INCORRETA: 
a) Nos últimos anos, o Brasil gastou mais do que 
arrecadou. Desde 2011 enquanto o gasto sobe 5,45% ao 
ano, a receita sobe somente 1,5% ao ano. 
b) Conforme o Governo brasileiro, o déficit chegou a 
R$170 bilhões em 2016 e esse descontrole, por muito 
tempo encoberto pelas pedaladas fiscais, provocou a volta 
da inflação, a recessão e o aumento do desemprego. 
c) O governo federal enviou ao Congresso Nacional uma 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC 241) para criar 
um limite para a expansão dos gastos públicos. Essa é 
parte da solução para organizar a casa. Entretanto, 
mesmo com a implementação da proposta, não há 
previsão de prazo de duração para aplicação e não há 
sequer previsão de quando o país voltará ao equilíbrio 
fiscal. 
d) Nenhuma das alternativas. 


