
DDAADDOOSS DDEE IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO DDOO CCAANNDDIIDDAATTOO

Não deixe de preencher as lacunas a seguir.

PPrrééddiioo SSaallaa

NNoommee

NNºº ddee IIddeennttiiddaaddee ÓÓrrggããoo EExxppeeddiiddoorr UUFF NNºº ddee IInnssccrriiççããoo

AGENTE DE SEGURANÇA MUNICIPAL

AATTEENNÇÇÃÃOO

�� AAbbrraa eessttee CCaaddeerrnnoo,, qquuaannddoo oo FFiissccaall ddee SSaallaa aauuttoorriizzaarr oo iinníícciioo ddaa PPrroovvaa..

�� OObbsseerrvvee ssee oo CCaaddeerrnnoo eessttáá ccoommpplleettoo.. EEllee ddeevveerráá ccoonntteerr 6600 ((sseesssseennttaa)) qquueessttõõeess oobbjjeettiivvaass ddee

mmúúllttiippllaa eessccoollhhaa ccoomm 0055 ((cciinnccoo)) aalltteerrnnaattiivvaass ccaaddaa,, sseennddoo 1155 qquueessttõõeess ddee LLíínngguuaa PPoorrttuugguueessaa,, 1100

ddee MMaatteemmááttiiccaa,, 1155 ddee NNooççõõeess BBáássiiccaass ddee DDiirreeiittoo,, 1100 ddee NNooççõõeess ddee IInnffoorrmmááttiiccaa ee 1100 qquueessttõõeess ddee

CCoonnhheecciimmeennttooss GGeerraaiiss..

�� SSee oo CCaaddeerrnnoo eessttiivveerr iinnccoommpplleettoo oouu ccoomm aallgguumm ddeeffeeiittoo ggrrááffiiccoo qquuee llhhee ccaauussee ddúúvviiddaass,, iinnffoorrmmee,,

iimmeeddiiaattaammeennttee,, aaoo FFiissccaall..

�� UUmmaa vveezz ddaaddaa aa oorrddeemm ddee iinníícciioo ddaa PPrroovvaa,, pprreeeenncchhaa,, nnooss eessppaaççooss aapprroopprriiaaddooss,, oo sseeuu NNoommee

ccoommpplleettoo,, oo NNúúmmeerroo ddoo sseeuu DDooccuummeennttoo ddee IIddeennttiiddaaddee,, aa UUnniiddaaddee ddaa FFeeddeerraaççããoo ee oo NNúúmmeerroo ddee

IInnssccrriiççããoo..

�� PPaarraa rreeggiissttrraarr aass aalltteerrnnaattiivvaass eessccoollhhiiddaass nnaass qquueessttõõeess ddaa pprroovvaa,, vvooccêê rreecceebbeerráá uumm CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa.. VVeerriiffiiqquuee ssee oo NNúúmmeerroo ddee IInnssccrriiççããoo iimmpprreessssoo nnoo ccaarrttããoo ccooiinncciiddee ccoomm oo sseeuu NNúúmmeerroo ddee

IInnssccrriiççããoo..

�� AAss bboollhhaass ddoo CCaarrttããoo--RReessppoossttaa ddeevveemm sseerr pprreeeenncchhiiddaass,, ttoottaallmmeennttee,, ccoomm ccaanneettaa eessffeerrooggrrááffiiccaa aazzuull

oouu pprreettaa..

�� VVooccêê ddiissppõõee ddee 44 hhoorraass ppaarraa rreessppoonnddeerr ttooddaa aa PPrroovvaa –– jjáá iinncclluuííddoo oo tteemmppoo ddeessttiinnaaddoo aaoo

pprreeeenncchhiimmeennttoo ddoo CCaarrttããoo--RReessppoossttaa.. OO tteemmppoo ddee PPrroovvaa eessttáá ddoossaaddoo,, ddee mmooddoo aa ppeerrmmiittiirr ffaazzêê--llaa

ccoomm ttrraannqqüüiilliiddaaddee..

�� PPrreeeenncchhiiddoo oo CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,, eennttrreegguuee--oo aaoo FFiissccaall jjuunnttaammeennttee ccoomm eessttee CCaaddeerrnnoo ee ddeeiixxee aa ssaallaa

eemm ssiillêênncciioo..

BBOOAA SSOORRTTEE !!
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LLÍÍNNGGUUAA PPOORRTTUUGGUUEESSAA

TEXTO 01 para as questões de 01 a 10.

A ARTE DA CONTEMPLAÇÃO DO BELO ESTÁ MORRENDO

Vivemos em uma sociedade ansiosa e consumista. As crianças e os adolescentes raramente desfrutam por
muito tempo de seus brinquedos, roupas e objetos. As experiências deles são rápidas e fugazes. Não é a qualidade do
que consomem que produz o prazer, mas, a quantidade, o “fast food” emocional. Tudo é pronto. Não exige
contemplação, desafio, descoberta.

Poucos psiquiatras percebem, mas as sociedades modernas cometeram uma das maiores atrocidades contra
os jovens. Editaram a vida rapidamente. Destruíram a arte da contemplação do belo. A conseqüência? Drogas,
violência, depressão, suicídio, ansiedade. E o retorno não é fácil, pois contemplar o belo é uma conquista, um
treinamento contínuo da sensibilidade.

Muitos pensam que contemplam o belo, mas na realidade apenas admiram o belo em alguns momentos. Essa
arte é mais do que admiração superficial, é respirar o belo, sentir seu sabor mais profundo. Contemplar o belo é um
bálsamo para o prazer de viver.

Quem despreza a lei da psicologia, mesmo sendo um exímio psiquiatra ou psicólogo, não terá qualidade de
vida, não verá dias felizes. Terá uma emoção instável, insatisfeita, flutuante, irritadiça.

CURY, Augusto. A Arte da Contemplação do belo está morrendo. In: 12 Semanas para mudar uma vida. São Paulo:
Academia de Inteligência, p. 58-59. 2004.

01. Com o trecho
“Vivemos em uma sociedade ansiosa e consumista.”

o autor

A) declara que a sociedade moderna vive momentos de muita paz.
B) classifica a sociedade atual como pacífica e econômica.
C) afirma ser a sociedade contemporânea desprovida de angústias e ansiedades.
D) demonstra ser elevado o consumo na sociedade e acrescenta que nela predomina a ansiedade.
E) refere-se a uma sociedade calma e em equilíbrio.

02. Após a leitura do 1º parágrafo, conclui-se que

A) é lento o ritmo de vida dos adolescentes.
B) para as crianças e os jovens da atualidade, a quantidade do que é consumido gera mais prazer que a qualidade.
C) na sociedade atual, exercita-se bastante o poder criativo do homem.
D) no século atual, os jovens buscam a contemplação como exercício diário.
E) na sociedade atual, é forte o apego dos jovens aos seus pertences.

03. Quando o autor afirma:
“E o retorno não é fácil, pois contemplar o belo é uma conquista, um treinamento contínuo da sensibilidade.” (2º
parágrafo)

é correto declarar que ele

A) está sendo bastante otimista em relação ao fato de que todo homem tem condições de contemplar.
B) sugere ser a contemplação algo fácil de ser obtido, recuperado.
C) acredita que o ato de contemplar é de competência, apenas, de pessoas insensíveis.
D) declara ser impossível ao jovem da atualidade recuperar o ato de contemplar.
E) afirma ser a contemplação algo que exige exercício e sensibilidade.

04. Analisando-se o trecho abaixo.
“Essa arte é mais do que admiração superficial, é respirar o belo, sentir seu sabor mais profundo.” (3º parágrafo), é
correto afirmar que

A) o ato de contemplar e o de admirar são idênticos quanto à essência.
B) a arte de contemplar é mais que uma simples admiração.
C) para contemplar, é preciso sempre se manter na superficialidade.
D) admirar exige mais concentração do que contemplar.
E) tanto a contemplação como a admiração requerem das pessoas alto teor de insensibilidade.






CONCURSO PÚBLICO

3

05. Em qual das alternativas abaixo, o termo em parênteses é SINÔNIMO do termo sublinhado?

A) “As crianças e os adolescentes raramente desfrutam por muito tempo de seus brinquedos....” (DESAPEGAM)
B) “Quem despreza a lei da psicologia...” (REJEITA)
C) “...mas as sociedades modernas cometeram uma das maiores atrocidades contra os jovens.” (BENEFÍCIOS)
D) “Destruíram a arte da contemplação do belo.” (EDIFICARAM)
E) “Terá uma emoção instável, insatisfeita, flutuante, irritadiça.” (CONSTANTE)

06. Assinale a alternativa cujo termo em parênteses é ANTÔNIMO do termo sublinhado.

A) “As experiências deles são rápidas e fugazes.” (ÁGEIS)
B) “Tudo é pronto.” (CONCLUÍDO)
C) “E o retorno não é fácil, pois contemplar o belo...” (VALORIZAR)
D) “Essa arte é mais do que admiração superficial...” (PROFUNDA)
E) “...mesmo sendo um exímio psiquiatra ou psicólogo...” (EXCELENTE)

07. No trecho “Muitos pensam que contemplam o belo, mas na realidade apenas admiram o belo em alguns momentos.” (3º
parágrafo), o termo sublinhado se classifica como uma

A) conjunção coordenativa que encerra idéia contrária a algo declarado anteriormente.
B) preposição que liga palavras, exprimindo idéia de posse.
C) conjunção que liga orações independentes, encerrando idéia de temporalidade.
D) conjunção que liga orações dependentes, exprimindo idéia de alternância.
E) conjunção que liga orações independentes, exprimindo idéia conclusiva.

08. Sobre CLASSES GRAMATICAIS, analise os itens abaixo.

I. “Vivemos em uma sociedade ansiosa e consumista.” – os termos sublinhados se classificam como adjetivos e
concordam em gênero e número com o nome a que se referem, “sociedade”.

II. “E o retorno não é fácil, pois contemplar o belo é uma conquista...” – o termo sublinhado é palavra invariável
que liga orações, encerrando uma idéia causal.

III. “Não exige contemplação, desafio, descoberta.” – todos os termos sublinhados se classificam como
substantivos que designam idéias ou conceitos cuja existência está vinculada a alguém ou a alguma coisa.

IV. Em “Poucos psiquiatras percebem...”, “Editaram a vida rapidamente” e “Destruíram a arte de
contemplação...” – os verbos sublinhados estão conjugados no tempo que indica uma ação concluída.

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas I e II estão corretos.
B) Apenas I, II e III estão corretos. D) Apenas IV está correto.
C) Apenas II, III e IV estão corretos. E) Apenas I, II e IV estão corretos.

09. Em apenas uma das alternativas, o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por isolar orações coordenadas. Assinale-a.

A) “Muitos pensam que contemplam o belo, mas na realidade apenas admiram o belo...”
B) “Terá uma emoção instável, insatisfeita, flutuante, irritadiça.”
C) “Não exige contemplação, desafio, descoberta.”
D) “Drogas, violência, depressão, suicídio, ansiedade.”
E) “...raramente desfrutam por muito tempo de seus brinquedos, roupas e objetos.”

10. Assinale a alternativa cujo termo sublinhado tem a sílaba tônica recaindo na penúltima sílaba.

A) “Não é a qualidade que consome que produz o prazer...”
B) “Destruíram a arte da contemplação...”
C) “Essa arte é mais do que admiração superficial...”
D) “...mesmo sendo um exímio psiquiatra ou psicólogo...”
E) “Drogas, violência, depressão, suicídio, ansiedade.”
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TEXTO 2 para as questões de 11 a 15.

(...) Estamos preocupadas com a nova geração. Os pré-adolescentes e adolescentes estão adoecendo
rapidamente, são insatisfeitos, consumistas, autoritários, querem o mundo aos seus pés e reclamam sempre do próprio
corpo. Não incentive suas filhas a se maquiarem precocemente, a se preocuparem com a moda, a se comportarem
como modelos. Estimule-as a viver sua infância plenamente. Também não incentive os garotos a supervalorizarem o
espelho, as roupas de marca, os objetos de consumo, os jogos de videogame. Estimule-os a brincar, a inventar, a
sonhar, a ter contato com a natureza, a praticar esportes, a conquistar amizades, a viver a vida como uma grande
aventura.

Leve seus filhos desde pequenos a criticarem o modelo de beleza imposto pela mídia, em especial, pelas
propagandas comerciais. Deste modo, eles desenvolverão defesa emocional contra a invasão de imagens em seu
consciente e terão mais chances de não desenvolver a síndrome do Padrão Inalcançável de Beleza.

CURY, Augusto. A ditadura da beleza e a revolução das mulheres. Rio de Janeiro: Sextante, cap.10, p.106.

11. Sobre os trechos:

I. “Estamos preocupadas com a nova geração.”
II. “...a criticarem o modelo de beleza imposto pela mídia...”
III. “...de não desenvolver a síndrome do Padrão Inalcançável de Beleza.”
IV. “Os pré-adolescentes e adolescentes estão adoecendo rapidamente, são insatisfeitos, consumistas,

autoritários...”

é correto afirmar que

A) no trecho I, o termo “preocupadas” faz referência a pessoas do sexo masculino.
B) no trecho I, o termo “nova” concorda, apenas, em gênero com o substantivo “geração”.
C) no trecho II, o termo “imposto” se refere ao substantivo “beleza”.
D) no trecho III, o adjetivo “Inalcançável” concorda em gênero e número com o termo “síndrome”.
E) no trecho IV, os termos sublinhados concordam com os substantivos pré-adolescentes e adolescentes.

12. Sobre os termos sublinhados do trecho:
“Estamos preocupadas com a nova geração.”

é correto afirmar que

A) completam o sentido do verbo “estar”.
B) completam o sentido do nome “preocupadas”.
C) indicam um exemplo de concordância verbal.
D) a preposição “com” expressa idéia de companhia.
E) se pode substituir a preposição “com” pela preposição “sobre”.

13. Em qual das alternativas abaixo, o verbo sublinhado exige, apenas, um complemento regido de preposição?

A) “ Os pré-adolescentes e os adolescentes estão adoecendo rapidamente...”
B) “Deste modo, eles desenvolverão defesa nacional contra a invasão de imagens...”
C) “....e reclamam sempre do próprio corpo.”
D) “...querem o mundo aos seus pés...”
E) “Estimule-as a viver sua infância plenamente.”

14. Assinale a alternativa que contém uma justificativa correta sobre o NÃO emprego da CRASE.

A) “Estamos preocupadas com a nova geração.” – neste caso, a crase é facultativa.
B) “ Estimule-as a viver sua infância plenamente.” – neste caso, não se craseia por estar diante de verbo.
C) “...a viver a vida como uma grande aventura.” – não se craseia por existir a presença, apenas, da preposição “a”.
D) “...eles desenvolverão defesa emocional contra a invasão de imagens...” – neste caso, a crase é facultativa.
E) “...e terão mais chances de desenvolver a síndrome do Padrão Inalcançável de Beleza.” – neste caso, existe a presença,

apenas, da preposição “a”.

15. Assinale a alternativa cujos termos sublinhados se classificam, respectivamente, como SUBSTANTIVO e
ADJETIVO.

A) “...e reclamam sempre do próprio corpo.”
B) “...em especial pelas propagandas comerciais.” D) “...a viver sua infância plenamente.”
C) “...e adolescentes estão adoecendo rapidamente...” E) “...a ter contato com a natureza...”
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MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA

16. Se o comprimento do raio de um círculo é aumentado em 30% de seu valor, então a sua área aumenta em

A) 60%
B) 69% D) 35%
C) 80% E) 43%

17. Carlos aplicou o seu capital a juros simples, do seguinte modo: 1/3, à taxa de 2% ao mês, e o restante, à taxa de
2,5% ao mês. No fim de três meses, Carlos recebeu R$ 196,00 de juros. Qual o capital empregado por Carlos?

A) R$ 2 800,00
B) R$ 1 300,00
C) R$ 1 700,00
D) R$ 2 200,00
E) R$ 2 500,00

18. Um artigo é vendido em uma loja por R$ 125,00. Sobre esse preço, são dados dois abatimentos sucessivos: um de
16%, e outro de p%. Se o preço de tal artigo reduziu-se a R$ 81,90, então p é igual a

A) 18
B) 22
C) 20
D) 24
E) 26

19. Um tanque tem duas torneiras. A primeira enche o tanque em 15 horas, e a segunda, em 18 horas. Estando o tanque
vazio e, abrindo-se as duas torneiras durante 5 horas, enche-se uma parte do tanque. Podemos afirmar que a
segunda torneira encherá o restante do tanque em

A) 14 horas.
B) 10 horas. D) 8,5 horas.
C) 7 horas. E) 8 horas.

20. Dividindo 700 em partes diretamente proporcional a 2 e 3 e inversamente proporcional a 4 e 8, obtemos dois
números cujo produto é igual a

A) 120 000
B) 130 000 D) 150 000
C) 140 000 E) 160 000

21. Um operário gasta 1/3 do seu salário com alimentação, 1/5, com moradia e 4/15, com passeios, e o restante R$ 300,00
aplica na poupança. O operário recebe um salário de

A) R$ 2 000,00
B) R$ 1 800,00 D) R$ 1 600,00
C) R$ 1 700,00 E) R$ 1 500,00

22. Num jogo de futebol, compareceram 20 000 torcedores, e a renda gerada foi de R$ 219 000,00. Sabendo-se que o
preço da arquibancada foi de R$ 10,00, o das cadeiras numeradas, R$ 15,00 e que todos os espectadores pagaram
ingresso, quantos torcedores compraram cadeiras numeradas?

A) 2 500
B) 5 000 D) 3 800
C) 3 500 E) 4 500

23. Na sala de aula de Maria Eduarda, 60% dos alunos são meninos. Passado o 1º mês de aula, 10 alunos mudaram de
sala. Depois da saída dos 10 meninos, a sala ficou com um número de meninos igual ao número de meninas. Qual
era o total de estudantes (meninos e meninas) da sala de Maria Eduarda no início das aulas?

A) 50
B) 40 D) 45
C) 55 E) 48
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24. Uma substância é constituída de uma mistura das substâncias A e B, na proporção de 3 litros de A para 5 litros de

B. Quantos litros da substância B devemos adicionar à mistura para que esta passe a conter
4

3
da substância B?

A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3

25. Em um concurso público, numa prova de 50 quesitos, um candidato obtém 110 pontos. Sabendo-se que em cada
questão correta o candidato ganha 3 pontos, e a cada questão incorreta, perde 2 pontos, podemos afirmar que o
número de questões que o candidato acertou é

A) ímpar.
B) divisível por 5. D) divisível por 9.
C) múltiplo de 4. E) múltiplo de 7.

NNOOÇÇÕÕEESS BBÁÁSSIICCAASS DDEE DDIIRREEIITTOO

26. Assinale a alternativa correta referente aos Princípios Fundamentais da República Federativa do Brasil nos termos
da Constituição vigente.

A) Soberania, cidadania, erradicação da pobreza e promoção do bem de todos.
B) Soberania, cidadania, livre iniciativa e construção de uma sociedade livre e solidária.
C) Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político.
D) Soberania, cidadania, declarar guerra e celebrar paz, livre iniciativa, erradicar a marginalização e pluralismo político.
E) Soberania, cidadania, reduzir as desigualdades sociais e regionais, emitir moeda e executar planos nacionais de

desenvolvimento.

27. O Estado de Defesa, forma de intervenção estatal, é considerado como

A) orientação jurídica na defesa em todos os direitos dos necessitados.
B) medida para preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz social.
C) medida para conter a declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira.
D) medida para conter comoção grave de repercussão nacional.
E) medida para apurar infrações penais contra a ordem política e social.

28. A Segurança Pública, disciplinada pela Constituição Federal, é exercida através de vários órgãos relacionados
abaixo, exceto um. Assinale-o.

A) Polícia Federal.
B) Polícia Rodoviária Federal. D) Polícias Civis e Militares.
C) Polícia Ferroviária Federal. E) Congresso Nacional.

29. No tocante à prisão, assinale a alternativa correta.

A) A prisão preventiva poderá ser decretada pelo juiz na fase de investigação, a pedido da autoridade policial.
B) A prisão temporária poderá ser decretada pelo juiz na fase do inquérito, sempre que houver indícios suficientes de autoria

do crime.
C) A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia, hora e local.
D) A prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes de estupro, roubo, extorsão e tráfego de drogas.
E) Tratando-se de prisão decretada, o juiz deverá fundamentar a motivação, expedindo-se o mandado de prisão com respaldo

na legalidade e necessidade.

30. “Subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem mediante grave ameaça ou violência”. Pelo Código Penal
vigente, trata-se de um crime de

A) furto. B) roubo. C) extorsão. D) usurpação. E) dano.
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31. Avalie as formulações seguintes:

I. O poder hierárquico é aquele conferido ao executivo, para punir internamente as infrações funcionais dos
servidores.

II. Decretos são atos administrativos formais, editados pelo chefe do poder executivo para fiel execução das leis.
III. Resoluções são atos administrativos utilizados para expedição de autorização e licença.
IV. Ordem de serviço são atos administrativos utilizados para a transmissão aos subordinados sobre a maneira de

conduzir determinado serviço.

Assinale a alternativa correta.

A) I, II, III e IV são verdadeiras.
B) Somente I, II e III são verdadeiras. D) Somente II e IV são verdadeiras.
C) Somente I e II são verdadeiras. E) Somente II e III são verdadeiras

32. O poder de Polícia é conceituado como a faculdade de que dispõe a administração pública, para restringir o uso e o
gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade.
Assinale a opção correta referente à extensão do poder de polícia.

A) É ilimitado.
B) Só poderá ser exercido com a intervenção do judiciário.
C) Seus limites são dados pelo interesse social em consonância com os direitos dos indivíduos assegurados na Constituição.
D) Não se admite a utilização de força pública para o seu cumprimento.
E) Limitado, atingindo, apenas, a moral e os bons costumes.

33. No que diz respeito à Ação Penal, assinale a alternativa correta.

A) O prazo para a propositura da ação penal é de 12 meses contados do dia do crime.
B) Ação penal é o instrumento da jurisdição pelo qual o juiz de direito tomará conhecimento da acusação, da pena existente e

formará sua convicção.
C) O Ministério Público poderá desistir da ação penal.
D) A denúncia poderá ser rejeitada mesmo quando o fato narrado constituir crime.
E) Nos crimes praticados em detrimento do patrimônio ou interesse de União, Estado ou Município, a ação poderá ser pública

ou privada.

34. Prevaricação é crime contra a Administração Pública, previsto no Código Penal vigente, e significa

A) apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor, ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de quem tem a
posse em razão do cargo, ou desvia-lo em proveito próprio ou alheio.

B) exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela,
vantagem indevida.

C) retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer
interesse ou sentimento pessoal.

D) solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em
razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.

E) abandonar cargo público fora dos casos permitidos por lei.

35. Reza a Constituição Federal no seu art. 5º “A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo...”

A) somente para prestar socorro.
B) em caso de flagrante delito, desastre ou prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial.
C) somente por determinação judicial em qualquer horário do dia ou da noite.
D) somente em caso de acidente, durante a noite.
E) a autoridade policial que tem acesso.

36. Analise os itens abaixo referentes ao Direito Penal.

I. Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeito às normas estabelecidas na
legislação especial.

II. Crime consumado é aquele no qual se reúnem todos os elementos de sua definição legal.
III. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída pela metade.
IV. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro constitui

crime contra a Fé Pública.
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Estão corretos, apenas, os itens

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

37. O servidor, ocupante de cargo público, é submetido a uma série de direitos e deveres.
Assinale o item que NÃO constitui direito do servidor.

A) Livre associação sindical.
B) Remuneração do trabalho noturno, superior ao diurno.
C) Remuneração do serviço extraordinário.
D) Aposentadoria.
E) Seguro-desemprego.

38. De acordo com a Lei nº 4.898/65, que regula o Processo de Representação e o Processo de Responsabilidade Civil e
Penal, nos casos de abuso de autoridade, é considerada sanção administrativa a

A) demissão.
B) indenização. D) detenção.
C) multa. E) perda do cargo pelo prazo de 05 anos.

39. Pela Constituição vigente, o Município está autorizado a criar guarda municipal com o objetivo de

A) auxiliar na preservação da ordem pública no âmbito de seu território.
B) manter a integridade nacional.
C) colaborar com a polícia civil na função de polícia judiciária.
D) proteger bens, serviços e instalações do Município.
E) preservar os locais do crime.

40. Tendo em vista a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, alterada pela Lei nº 10.884/2004, que dispõe sobre
registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas, define crimes e
dá outras providências, marque a resposta correta.

A) É facultativo o registro de arma de fogo no órgão competente.
B) A comercialização de armas de fogo, acessórios e munição entre pessoas físicas somente será efetivada mediante

autorização do Ministério da Justiça.
C) O certificado do registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Estadual e será precedido de autorização do Ministério

da Justiça.
D) Aos integrantes das guardas municipais dos municípios que integram regiões metropolitanas será autorizado porte de arma

de fogo, quando em serviço.
E) A autorização de porte de arma é definitiva, mesmo em casos em que o portador seja detido ou abordado em estado de

embriaguez.

NNOOÇÇÕÕEESS DDEE IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA

4411.. Analise as seguintes afirmações sobre o Sistema Operacional Windows XP.

I. O Windows XP é disponível em duas versões: XP Home e XP Professional. A versão Home é gratuita,
enquanto a versão Professional é paga.

II. A barra de tarefas na configuração original do Windows XP é uma barra horizontal que se encontra na parte
inferior do desktop. Nela estão o Botão Iniciar, a Área de Inicialização Rápida, os botões dos programas em
execução e a Área de Notificação.

III. O Botão Iniciar dá acesso a todos os recursos, como o Painel de Controle, Meu Computador, e aos programas
instalados no Windows.

Assinale a alternativa que indica a(s) afirmação(ões) CORRETA(S).

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

42. Analise as seguintes afirmações sobre o Sistema Operacional Windows XP.

I. No Painel de Controle do Windows XP, é possível acessar vários aplicativos que configuram o funcionamento
do Windows. Exemplos destes aplicativos são: Adicionar Hardware, Fontes, Mouse e Opções de Internet.

II. O aplicativo Adicionar e Remover Programas permite instalar ou desinstalar programas no Windows.
III. Impressoras podem ser instaladas e configuradas na opção Impressoras e Aparelhos de Fax como também no

Painel de Controle.
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Assinale a alternativa que indica a(s) afirmação(ões) CORRETA(S).

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

43. Analise as seguintes afirmações sobre Acessórios do Windows XP.

I. O Windows XP acompanha vários programas acessórios. Exemplos destes programas: Calculadora, Bloco de
Notas e Paint.

II. Dentre os acessórios do Windows XP, também estão as Ferramentas de Sistema. Com estas ferramentas, é
possível realizar operações de manutenção do Windows XP, como procurar e corrigir erros no disco,
desfragmentar o disco e realizar o backup de informações.

III. O WordPad é um outro acessório que acompanha o Windows XP e, da mesma forma que o Bloco de Notas,
permite formatar texto, além de outros recursos, como inserir tabelas, figuras, marcadores e numeração no texto.

Assinale a alternativa que indica a(s) afirmação(ões) CORRETA(S).

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

44. Analise as seguintes afirmações sobre o Microsoft Excel 2003.

I. O Microsoft Excel 2003 é um gerenciador de planilhas eletrônicas que permite a criação de tabelas numéricas
com objetivos diversos. Exemplos do uso do Microsoft Excel 2003: elaboração de orçamentos, calendários e
cálculos diversos.

II. O Microsoft Excel 2003 disponibiliza várias fórmulas que auxiliam a elaboração de trabalhos diversos.
Exemplos dessas fórmulas: fórmulas matemáticas, financeiras, estatísticas e de manipulação de texto.

III. Para utilizar uma fórmula, é preciso acessar, no menu Ferramentas, a opção Inserir Fórmula.

Assinale a alternativa que indica a(s) afirmação(ões) CORRETA(S).

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

45. Analise as seguintes afirmações sobre a planilha do Microsoft Excel 2003.

I. A média dos totais pagos aos funcionários presentes na planilha pode ser calculada pela seguinte fórmula
“=MÉDIA(D1;D4)”.

II. A fórmula “=SOMA(C2:D4)” retorna como resposta o valor “R$ 2.500,00”.
III. A fórmula que calcula o total dos vencimentos do funcionário Marcos Campos é “=B3-C3”.

Assinale a alternativa que indica a(s) afirmação(ões) CORRETA(S).

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

46. Analise as seguintes afirmações sobre o Microsoft Word 2003.

I. O Microsoft Word 2003 é um processador de textos que permite a criação de textos diversos dos mais diferentes
níveis de complexidade.

II. O Microsoft Word 2003 permite salvar arquivos em outros formatos além do formato padrão (DOC). Exemplos
desses formatos: TXT, HTML e RTF.

III. É possível escrever textos em vários idiomas com o Microsoft Word 2003. Para permitir que o Word corrija
texto em outros idiomas, é necessário escolher a opção Idioma e, em seguida, Definir Idioma... no menu
Ferramentas.

Assinale a alternativa que indica a(s) afirmação(ões) CORRETA(S).

A) Apenas I. B) Apenas II. C) Apenas II e III. D) Apenas III. E) I, II e III.
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47. Analise as seguintes afirmações sobre o Microsoft Word 2003.

I. A figura, a seguir, apresenta opções da Barra de Ferramentas do Microsoft Word 2003. As opções, na ordem em
que aparecem, são: criar novo documento em branco, abrir do disco, abrir do disquete, imprimir e corrigir o
texto.

II. A seguinte figura de parte da Barra de Formatação do Microsoft Word 2003 apresenta opções para tornar o
texto negrito, itálico, sublinhado, alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita e justificado,
respectivamente.

III. As opções de formatação apresentadas na figura anterior (Afirmação II) só são aplicadas, caso uma parte do
texto esteja selecionada. Esta parte selecionada do texto é a que será formatada, conforme a opção escolhida.

Assinale a alternativa que indica a(s) afirmação(ões) CORRETA(S).

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

48. Analise as seguintes afirmações sobre o Microsoft Word 2003.

I. Para inserir um cabeçalho em um documento, é preciso selecionar a opção Cabeçalho e Rodapé no menu
Inserir.

II. Os modos de exibição de página para edição de documentos são quatro: Normal, Layout da Web, Layout de
Impressão e Estrutura de Tópicos. Essas opções se encontram no menu Exibir.

III. Opções de formatação de parágrafo, fonte, marcadores e numeração podem ser encontradas no menu Formatar.

Assinale a alternativa que indica a(s) afirmação(ões) CORRETA(S).

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

49. Analise as seguintes afirmações sobre a Internet.

I. A Internet é uma ligação entre várias redes de computadores, formando uma grande rede mundial. A conexão à
Internet pode ser feita de várias formas. Uma das mais comuns e acessíveis é através da linha telefônica. Outra
opção é utilizar serviços de empresas de TV a cabo ou provedores que utilizam sinais de rádio para fornecer
acesso à Internet.

II. O acesso à Internet pela linha telefônica pode se dar através de uma conexão Dial-up, onde é necessário um
modem telefônico, ou através de conexões ADSL, que necessitam de um modem específico (ADSL). Conexões
ADSL são conexões de banda larga, de alta velocidade, enquanto conexões Dial-up são de baixa velocidade.

III. No caso de acesso via TV a cabo ou sinais de rádio, não é necessária a utilização de um modem, mas de outros
equipamentos como transcodificadores e receptores de sinais.

Assinale a alternativa que indica a(s) afirmação(ões) CORRETA(S).

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

50. Analise as seguintes afirmações sobre a Internet.

I. Um importante serviço da internet é o WWW, o qual é responsável pelo envio e recebimento de e-mails
(correio eletrônico).

II. FTP é um serviço através do qual é possível navegar entre páginas da internet.
III. Microsoft Outlook e Mozilla Thunderbird são exemplos de programas utilizados para ler e enviar e-mails

(correio eletrônico).

Assinale a alternativa que indica a(s) afirmação(ões) CORRETA(S).

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






CONCURSO PÚBLICO

11

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS GGEERRAAIISS

HHIISSTTÓÓRRIIAA

51. A cidade do Recife vivenciou uma revolução urbanística no século XVII, no governo de

A) Rosa e Silva.
B) Tomé de Souza. D) Barão de Lucena.
C) Maurício de Nassau. E) Visconde de Suassuna.

52. No local onde hoje se encontra a Praça da República em Recife, existia, no século XVII,

A) o primeiro jardim zoobotânico do Brasil.
B) um convento dedicado à Nossa Senhora do Carmo. D) um observatório astronômico.
C) uma estação de maxambombas. E) um colégio jesuíta.

53. Sobre o Clube do Cupim, considere as seguintes afirmativas:

I. “Foi fundado por João de Barros e contou com a colaboração de José Mariano dentre outros”.
II. “Era uma sociedade secreta que comprava a alforria dos escravos ou, quando isso não era possível, promovia

a sua fuga”.
III. “Estava localizado no bairro da Capunga, em Recife”.
IV. “Deu origem ao clube Madeiras do Rosarinho, uma das mais tradicionais agremiações do carnaval do

Recife”.
V. “Era uma comunidade composta de quilombolas que sobreviveram à destruição do quilombo de Palmares”.

Estão corretas

A) somente I, II e III.
B) somente I, III e IV. D) somente III, IV e V.
C) somente II, III e V. E) I, II, III, IV e V.

54. Sobre os símbolos da cidade do Recife, considere as afirmativas abaixo.

I. A bandeira do Recife é retangular e tem por base três colunas verticais, sendo as laterais em cor azul e a central,
em branca, reportando-se às cores da bandeira do Estado de Pernambuco, do céu brasileiro e da paz”.

II. A Força e a Fé, ideais almejados pelo ser humano, são representadas pela frase em Latim: Virtus et Fides.
III. A cruz representa a colonização portuguesa, que trouxe o Cristianismo para o Brasil.
IV. O leão neerlandês coroado, em amarelo, remete ao escudo de armas de Maurício de Nassau e ao leão do norte,

apelido adquirido por Pernambuco devido ao seu potencial histórico de lutas.

Estão corretas

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

55. Sobre o Hino da Cidade do Recife,

“Mauricéia, um clarão de vitória.
A visão de tua alma produz,
Toda vez que dos cimos da história
Se desenha o teu nome de luz”.

(Estrofe do Hino da Cidade do Recife)

assinale a alternativa correta.

A) Era o tema da Revolução Praieira.
B) Começou a ser executado na Revolução de 1817.
C) Foi composto na Convenção de Beberibe.
D) Inicialmente era o hino da Insurreição Pernambucana.
E) A sua letra é de autoria de Manoel Arão, e a música, de Nelson Ferreira.
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GEOGRAFIA

56. Sobre a hidrografia de Recife, é incorreto afirmar.

A) O rio Beberibe é formado pelos rios Pacas e Araçá.
B) Recife possui poucas lagoas, dentre elas estão a Lagoa do Araçá e a Lagoa Olho D'Água.
C) No Recife, acontece o encontro dos rios Beberibe e Capibaribe, que deságuam no Oceano Atlântico.
D) O rio Capibaribe no seu curso inferior, no trecho do Recife, é de regime temporário.
E) O principal afluente do Capibaribe é o Tapacurá.

57. A diversidade da indústria pernambucana coloca o Estado numa posição privilegiada no Nordeste. A economia
caracteriza-se pela existência de pólos específicos de produção de bens localizados em diversas áreas do estado.
Dentre esses pólos, o Recife é responsável pelo Pólo

A) Metal mecânico de linha branca.
B) Gesseiro e de cimento. D) de industrialização do leite.
C) Tecnológico e eletrônico. E) de cerâmica.

58. Analise as proposições.

I. Recife situa-se numa faixa de altas latitudes, onde, durante o ano inteiro, são baixas as taxas de
insolação.

II. A Região Metropolitana do Recife é a mais populosa do Nordeste.
III. A Mesorregião Metropolitana do Recife compreende as catorze cidades do Grande Recife.
IV. A economia é majoritariamente de comércio e prestação de serviços.

Está(ão) incorreta(s) apenas

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

59. Assinale (V ) para as afirmativas verdadeira e (F), para as falsas.

( ) Ao Norte de Recife, apresentam-se sedimentos argilosos e arenosos, que foram depositados no final do
Terciário e início do Quaternário.

( ) No Recife, as areias quartzosas, que são extraídas dos depósitos sedimentares do Grupo Barreiras, são
empregadas na fabricação de vidro.

( ) O município do Recife está localizado numa planície, formada pelas terras de aluvião, trazidas apenas pelo delta
do rio Capibaribe e pelos constantes aterros realizados pela mão do homem, ao longo desses últimos quatro
séculos.

( ) O Recife tem seu centro urbano constituído de três ilhas: a do Recife, a de Santo Antônio e a da Boa Vista, as
quais se interligam com o continente, através de pontes que são como braços a unirem toda a cidade.

A ordem correta é:

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

60. O Bairro do Recife é o marco inicial da história da cidade e o seu principal pólo de animação noturna. Todos abaixo
são pontos turísticos do Recife, EXCETO.

A) Parque de Esculturas Francisco Brennand.
B) Museu do Homem do Nordeste.
C) Mercado Eufrásio Barbosa.
D) A Praça Rio Branco ou do Marco Zero.
E) Observatório Cultural Malakoff.







