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Não deixe de preencher as informações a seguir.

Prédio Sala

Nome

Nº de Identidade Órgão Expedidor UF Nº de Inscrição

AAGGEENNTTEE DDEE AAPPRREEEENNSSÃÃOO

AATENÇÃO

�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez)

de Matemática e 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos.

�� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,

imediatamente, ao Fiscal.

�� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.

�� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide

com o seu Número de Inscrição.

�� As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica

azul ou preta.

�� Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento

do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em

silêncio.

BOA SORTE !
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LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de 01 a 07 baseiam-se no texto 01 apresentado abaixo.

Texto 01
Perdão

O perdão precisa ser exercido por todas as pessoas. Mas, perdoar não significa esquecer nem fazer de
conta que nada ocorreu e também não acontece de imediato. Perdoar é um processo lento, de ultrapassagem da raiva
e de dissolução da mágoa. Para não alimentar a repetição neurótica da ofensa – por traição, desrespeito, mentira,
grosseria – e não formar um ciclo vicioso de ofensor/ofendido, é necessário ter transparência em relação a todos os
sentimentos desencadeados e, ainda, revisitar os limites da convivência.

Toda ação gera conseqüência, portanto é preciso ter cuidado com as palavras e com as atitudes em
todos os relacionamentos interpessoais. A confiança também deve ser resgatada, e a experiência e a dor, causada e
sofrida, constituir um meio de aprendizagem e de crescimento pessoal e interpessoal. O autoconhecimento poderá ser
a âncora da aprendizagem. A consciência da responsabilidade compartilhada, pois em todos os relacionamentos, os
envolvidos são co-participantes da qualidade da interação, e essa será tanto melhor na medida em que os limites
sejam claros e respeitados. Perdoar a si e ao outro é um trabalho pessoal e contínuo, possível na proporção do nosso
amor universal.

Texto extraído do Jornal do Commercio. Gestão de pessoas. Olhar interior. 02 de março de 2008, p. 52.

01. De acordo com o texto, o perdão

A) é praticado por todas as pessoas, ao se relacionarem umas com as outras.
B) ocorre quando a raiva é ultrapassada, e a mágoa, dissolvida, o que ocorre em tempo breve.
C) só ocorre quando existe amor entre as pessoas, de forma contínua.
D) é impossível, pois as pessoas não se preocupam quando emitem palavras ou tomam certas atitudes.
E) é algo desnecessário ao convívio humano.

02. “Toda ação gera conseqüência...”. Com estas palavras, o autor quis

A) afirmar que se deve ter precaução ao se praticar alguma ação.
B) confirmar que, ao se tomar qualquer atitude, não é necessário se ter preocupação alguma.
C) desvalorizar um provérbio.
D) mostrar que toda ação é única e independente.
E) corroborar a idéia de que toda ação ocorre isoladamente.

03. Das afirmativas abaixo, qual NÃO está de acordo com o texto 01?

A) Todas as pessoas precisam exercitar o perdão.
B) O perdão é algo que acontece num “piscar de olhos”.
C) As palavras são importantes nos relacionamentos interpessoais.
D) Perdoar ao outro é um trabalho permanente.
E) Para o crescimento pessoal, são necessárias a dor e a experiência.

04. A afirmativa cuja conjunção sublinhada tem valor semântico de conclusão é

A) “Mas, perdoar não significa esquecer...”
B) “Toda ação gera conseqüência, portanto é preciso ter cuidado com as palavras e com as atitudes...”
C) “A consciência da responsabilidade compartilhada, pois em todos os relacionamentos...”
D) “...perdoar não significa esquecer nem fazer de conta que nada ocorreu...”
E) “Perdoar a si e ao outro é um trabalho pessoal e contínuo...”

05. Analisando-se “Toda ação gera conseqüência, portanto é preciso ter cuidado...”, qual dos termos abaixo substitui o
termo sublinhado, sem alterar o sentido do texto?

A) Mas. B) Conforme. C) Nem. D) Porque. E) Logo.

06. Em “...nada ocorreu...” o verbo

A) transmite a idéia de uma ação contínua.
B) expressa uma ação que está ocorrendo no momento em que se fala.
C) transmite a idéia de uma ação completamente concluída.
D) expressa a idéia de uma ação que ocorrerá num tempo futuro.
E) indica um fato incerto no presente.
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07. Analise as afirmativas.

I. Em “...e também não acontece de imediato.”, o termo sublinhado é acentuado por ser oxítono terminado em
EM.

II. Em “...de ultrapassagem da raiva e de dissolução da mágoa.”, o termo sublinhado é acentuado por ser
paroxítono terminado em ditongo crescente.

III. Em “O autoconhecimento poderá ser a âncora da aprendizagem.”., o termo sublinhado é acentuado por ser
proparoxítono.

Está CORRETO o que se afirma em

A) I, apenas. B) II, apenas. C) III, apenas. D) todas. E) nenhuma.

08. Analisando - Em agosto, todos os habitantes de Camaragibe compartilharão ações que levam ao crescimento pessoal e
interpessoal., qual afirmativa é falsa?

A) O termo agosto é um exemplo do emprego da letra minúscula por ser nome de mês.
B) O termo Camaragibe é um exemplo do emprego da letra maiúscula por ser nome de cidade.
C) O termo interpessoal escreve-se com SS como o termo cessão (ato de ceder).
D) O termo habitantes grafa-se com H como o termo herege.
E) O diminutivo plural de ações grafa-se açõesinhas.

09. Dos diálogos abaixo transcritos, qual NÃO apresenta erro quanto ao emprego dos sinais de pontuação?

A) - Pai, o que é o perdoar?
- Perdoar é conceder o perdão ao próximo, filho.

B) - Filho, como agirás com as pessoas?
- Pai, terei sempre cuidado com as palavras e as atitudes ao me relacionar com elas!

C) - Pai, que conselho me dás?
- Filho exercite sempre o perdão!

D) - Filho, pense sempre antes de agir!
- Pai, atenderei sempre, ao seu pedido.

E) -Sabe filho, toda ação gera uma reação:
- É pai, por isso precisamos medir nossas palavras.

10. A concordância verbal está INCORRETA na alternativa

A) A cada ação, há várias reações.
B) Para cada ação, devem haver várias reações. D) Deve haver várias reações a cada ação.
C) Existem várias reações a cada ação. E) Pode haver ações sem conseqüências.

Texto 02
Analise a tira da Mafalda e responda as questões de 11 a 15.

.

[Acesso em 2008: 07 de abril] Disponível em www.fotolog.com/mafalda_tiras/54570964

Oi, Mafalda, vim te
emprestar umas revistas.

Obrigada pela
gentileza, Susanita.
São muito bonitas!

PST!
Você não fica meio
chateada em saber
que não são suas?
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11. De acordo com o texto,

A) Susanita deu várias revistas à amiga Mafalda.
B) Susanita fora desonesta ao perguntar se a amiga não se chateava em não ser a dona das revistas.
C) Mafalda possuía mais revistas que a Susanita.
D) Mafalda era receptiva e humilde.
E) Mafalda não gostava de receber visitas.

12. Analisando-se a tira, conclui-se que

A) a garotinha Mafalda não manifestou qualquer interesse pelas revistas.
B) ao declarar que as revistas eram bonitas, Mafalda atribuiu-lhes qualidade.
C) Susanita presenteou sua amiga Mafalda com várias revistas que não lhe despertaram qualquer interesse.
D) Mafalda é leitora somente de revistas bonitas.
E) Susanita só empresta revistas modernas a Mafalda.

13. A atitude de Susanita foi a de

A) multiplicar. B) partilhar. C) ignorar. D) elogiar. E) doar.

14. Em “...vim te emprestar...”, o verbo sublinhado se encontra no presente do indicativo. Com este verbo no futuro do
subjuntivo, o texto ficaria

A) Vir-te-ia emprestar.
B) Vir-te-ei emprestar. D) Viesse te emprestar.
C) Vier te emprestar. E) Vinha te emprestar.

15. Analise as afirmativas abaixo.

I. Em “Obrigada pela gentileza, Susanita! São muito bonitas!, o termo sublinhado que se refere a Mafalda
poderia variar, ficando no masculino.

II. Em “Você não fica meio chateada em saber...”, o termo sublinhado não pode variar, uma vez que ele modifica
um adjetivo.

III. Em “...emprestar umas revistas...”, o termo destacado deve variar, se o termo revistas for substituído por
livros.

Está CORRETO o que se afirma em

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

MATEMÁTICA

16. Maria das Graças gasta
5
1 do dinheiro que possui. Se Maria tinha R$ 400,00, é CORRETO afirmar que Maria

gastou

A) R$ 60,00.
B) R$ 70,00. D) R$ 90,00.
C) R$ 80,00. E) R$ 100,00.

17. Patrícia calculou o quadrado de 20, dividiu pela quinta potência de 1, adicionou a sexta potência de 0 e subtraiu o
cubo de 5. Qual o número encontrado?

A) 275
B) 475 D) 345
C) 245 E) 154
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18. Em uma estação, os metrôs partem na direção leste de 30 em 30 minutos, e na direção sul, de 40 em 40 minutos. Em
um instante, os metrôs partiram juntos, da mesma estação. Quanto tempo depois, isso acontecerá novamente,
considerando ter sido mantida a regularidade?

A) 100 minutos.
B) 110 minutos. D) 115 minutos.
C) 120 minutos. E) 90 minutos.

19. Um corretor de imóveis recebe 10% de comissão nas vendas que realiza. Qual foi sua comissão em uma venda de
R$ 6.000,00?

A) R$ 400,00.
B) R$ 500,00. D) R$ 700,00.
C) R$ 800,00. E) R$ 600,00.

20. O valor da expressão m.m.c(3,5) + m.d.c(3,5) + 2 é

A) 15
B) 19 D) 18
C) 21 E) 27

21. Em uma estrada, havia um congestionamento de 9 km. Quantos carros estavam na fila, se cada carro ocupa um
espaço de 4,5 m em média?

A) 1000
B) 1500 D) 3500
C) 3000 E) 2000

22. Colocando-se os números a =
2
3

, b =
4
2

e c = 9
3

, em ordem decrescente, obtém-se

A) b < a < c
B) a < b < c D) c < a < b
C) b < c < a E) a > b > c

23. Considere o número 1234567890123456x, onde x representa o algarismo das unidades. Se esse número é divisível
por 5, então o valor mínimo que x pode assumir é

A) 0
B) 3 D) 7
C) 6 E) 5

24. Se a =
2
3

, b =
4
2

e c = 9
3

, então o valor de a – c – b é

A)
3
1

B)
3
2

D)
3
8

C)
3
4

E) 1

25. Assinale a alternativa CORRETA.

A) 1 é um número primo.
B) -2² = 4
C) 1 dm³ = 1 litro.
D) 0 é um número primo.
E) Todo número divisível por 9 é divisível por 15.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Nos termos da Constituição vigente, a Segurança Pública é exercida através do(s) seguinte(s) órgão(s):

A) apenas pela Polícia Federal.
B) Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal.
C) Polícia Civil e Militar.
D) apenas pelo Corpo de Bombeiros.
E) Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de

Bombeiros Militares.

27. Exercer as funções de Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteira é atribuição de(da)

A) Polícia Federal.
B) Polícia Civil. D) todas as polícias estaduais.
C) Polícia Militar. E) Polícia Municipal.

28. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de

A) contrabando e descaminho.
B) seus bens, serviços e instalações. D) infrações penais contra a ordem pública.
C) rodovias federais. E) rodovias estaduais.

29. A prisão decretada pelo juiz, na fase de investigação, a pedido da autoridade policial ou do Ministério Público, é
definida como

A) flagrante. B) temporária. C) cautelar. D) preventiva. E) ilegal.

30. A prisão decretada pelo juiz na fase inquérito ou do processo, quando houver indícios de autoria e prova da
existência do crime, é definida como

A) flagrante. B) temporária. C) cautelar. D) preventiva. E) ilegal.

31. Considera-se flagrante delito quem

A) apenas está cometendo a infração penal.
B) apenas acaba de cometer a infração.
C) dentre outros, é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da

infração.
D) apenas é perseguido em situação através da qual se faça presumir ser autor da infração.
E) apenas é visto cometendo delitos.

32. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento de intenções, que inspirou inúmeros tratados quanto à
dignidade da espécie humana, tem um ideal comum a ser atingido

A) por todos os povos e todas as nações.
B) apenas, pela nação americana.
C) pelo povo brasileiro.
D) por cada órgão da sociedade brasileira.
E) apenas, pelos países que participaram da assinatura do texto.

33. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que
tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, é definido como crime de

A) falsidade ideológica.
B) falsificação de papéis públicos. D) peculato.
C) sonegação. E) concussão.

34. João Antônio é servidor público da Prefeitura do Município de Camaragibe. No exercício de sua função pública,
recebe do cidadão vantagem indevida, ou seja, propina para agilizar o serviço solicitado.
Nesta situação, João Antônio cometeu o crime de

A) roubo. B) furto. C) extorsão. D) corrupção passiva. E) falso testemunho.
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35. O assessor de João Antônio, também da Prefeitura do Município de Camaragibe, retardou a emissão de
documentos que deveria ser realizada em prazo determinado, visando à satisfação de interesse pessoal, cometendo
o crime de

A) corrupção ativa.
B) roubo. D) furto de documentos.
C) corrupção passiva. E) prevaricação.

36. A Constituição atual, datada de 1988, por seu cunho social e por defender a dignidade da pessoa humana, é
considerada a

A) Constituição Cristã.
B) Constituição Humana. D) Constituição dos Direitos.
C) Constituição Cidadã. E) Constituição Jurídica.

37. A chacina da Candelária no Rio de Janeiro, em 1993, quando policiais militares mataram a sangue frio 8 jovens que
dormiam na rua, caracteriza

A) o combate ao crime com o máximo rigor: o rigor da lei.
B) violação dos direitos humanos. D) repressão às drogas e aos entorpecentes.
C) ação preventiva da polícia militar. E) prisão de traficantes pela Polícia Federal.

38. Em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa CORRETA.

A) Qualquer cidadão poderá ser arbitrariamente preso ou detido.
B) O casamento será válido, mesmo sem o consentimento dos nubentes.
C) O cidadão poderá ser obrigado a fazer parte de uma associação.
D) Apenas as crianças nascidas dentro do matrimônio gozam de proteção social.
E) Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional, em que os direitos e as liberdades presentes na Declaração

Universal possam ser plenamente realizados.

39. A modificação do sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade
competente constitui

A) contravenção. B) crime. C) falha técnica. D) insubordinação. E) desacato à autoridade.

40. Na relação dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, a legislação em vigor
conceitua funcionário público como pessoa que exerce

A) apenas cargo comissionado.
B) cargo, emprego ou função pública, mesmo sem remuneração. D) apenas função com remuneração.
C) qualquer função com remuneração. E) apenas contrato nos termos da CLT.







