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CONCURSO PÚBLICO 2009/PREFEITURA DE IGREJA NOVA 
 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL 
Instruções 
 
• Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

• Verifique, no caderno de provas, o número de folhas e se seqüência de questões, no total de 30 (trinta) está correta,  e 

também se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

• O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu cartão 

resposta. 

• A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade do 

candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

• Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  delas 

constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

• Suponha que a questão nº 01 tenha a resposta C como correta. 

• Veja como marcar esta resposta. 

                                                                 QUESTÃO                            ALTERNATIVAS 

 

 

• Deve-se estar atento para: 

• Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

• Não escrever no verso do cartão resposta 

• Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

• Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

• Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

• Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da prova; 

• For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou por 

qualquer outra forma; 

• For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

• Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

• Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio e identificado pelo 

digiselo. 

• Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta atribuição 

de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  

• Para maiores esclarecimentos e acompanhamento das etapas do processo seletivo, consulte o nosso site pelo endereço 

eletrônico: www.ipedec.com.br 
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Texto I 
 

 
 
1. A personagem Mafalda faz uma comparação entre os adultos e: 
 
a) o cinema 
b) uma sessão de cinema 

c) um jornal 
d) as crianças 

e) e outros adultos 

 
2. Segundo o texto: 
 
a) As crianças não entendem o discurso e as atitudes dos adultos. 
b) O cinema só diverte se chegarmos no horário certo. 
c) As crianças não entendem os filmes dos adultos. 
d) Os adultos assistiram primeiro à sessão de cinema. 
e) Os adultos tentam ser claros com as crianças. 
 
3. Há uma alternativa em que o uso da palavra sessão está correto, assim como no segundo quadrinho: 
 
a) Resolveu-se pela sessão do terreno. 
b) Encontramo-nos na sessão infantil da loja. 
c) Não haverá sessão na câmara durante a semana. 

d) Fizemos uma sessão de bens para os proprietários. 
e) Ele aguarda na sessão de eletrodoméstico. 

 
4. O palavra JÀ é acentuada por ser: 
 
a) oxítona terminada em A 
b) paroxítona terminada em A 
c) proparoxítona 

d) monossílabo terminado em A 
e) ditongo aberto 

 
5. A divisão silábica está correta em: 
 
a) ses-são, e-ntrar 
b) se-ssão,  en-te-nder 

c) ti-nham,  ses-são 
d) sim-ples, di-ze-ndo 

e) co-me-ça-do, adul-to 

 
Texto 2 
 
No próximo dia 14, a Comissão para Definição da Política de Ensino-Aprendizagem, Pesquisa e Promoção da Língua 
Portuguesa (Colip), da Secretaria de Educação Superior (Sesu) do Ministério da Educação (MEC), vai se reunir para discutir a 
implantação do acordo ortográfico da língua portuguesa no Brasil.  
Segundo o presidente da comissão, Godofredo de Oliveira Neto, a reunião, que será no Rio de Janeiro, servirá para definir o 
processo de introdução das novas normas no Brasil. Serão discutidos, por exemplo, o prazo de convivência das duas normas - 
a atual e a prevista no acordo - e o tempo necessário para que os livros e outras publicações sejam adaptados à nova 
ortografia. 

http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL100195-5604,00.html 06/09/2007 

 
6. Segundo o texto, podemos afirmar que: 
 
a) O acordo ortográfico já foi implantado. 
b) Haverá uma reunião para definir o processo de introdução das novas normas no Brasil. 
c) A reunião será em São Paulo. 
d) Na reunião serão discutidas as regras de acentuação. 
 
7. Acentuamos pelo mesmo motivo de língua: 
 
a) servirá 
b) política 
c) necessário 

d) ortográfico 
e) à 
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8. “Serão discutidos, por exemplo, o prazo de convivência das duas normas”. Assim como a palavra destacada, escreve-se 
com Z: 
 

a) burguez 
b) camponeza 

c) holandeza 
d) princeza 

e) esperteza 

 

9. Se acentuarmos a palavra secretaria, presente no texto teremos secretária. Qual a palavra que colocando o acento 
gráfico passa a existir com outro significado: 
 

a) transito b) petroleo  c) sauva d) uisque  e) politica  
 

10. Separou-se corretamente: 
 

a) com-vi-ve-nci-a 
b) co-mis-são 

c) re-u-ni-ão 
d) ne-ce-ssá-rio 

e) im-pla-nta-ção 

 

Texto 3 
 

 
 
11. Segundo o texto, podemos afirmar que: 
 

a) a Magali estava com muito medo da bruxa. 
b) a bruxa estava preparando um jantar para Magali. 
c) Magali não estava com medo da bruxa, apenas estava preocupada com a comida. 
d) a bruxa estava fazendo uma sopa. 
e) o feitiço da bruxa atingiu Magali. 
 

12. A expressão da bruxa, no segundo quadrinho, demonstra: 
 

a) satisfação b) tristeza c) medo d) susto e) arrependimento 
 

13. Assim como “sobremesa” e “asa”, escreve-se com S: 
 

a) asar b) busina c) asedo d) riquesa e) portuguesa 
 

14. Língua é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Também é acentuada por esse motivo: 
 

a) imóvel b) está c) má d) água e) século 
 

15. Marque a alternativa correta: 
 

a) A palavra língua separa-se em três sílabas. 
b) Em aranha, o NH não se separa. 
c) Está correta a separação: mo – rce – go. 

d) Devemos separar che – i – ro . 
e) Sobremesa tem três sílabas. 

 

16.  Uma geladeira e um fogão foram comprados por R$ 1.240,00, para a casa nova de dona Penha. Foi dada uma entrada de 
R$ 220,00 e o restante dividido em 6 parcelas iguais sem juros. O valor de cada parcela será: 
 
a) R$ 150,00 b) R$ 160,00 c) R$ 165,00 d) R$ 170,00 e) R$ 175,00 
 
17.  Uma loja de material escolar faz uma promoção “leve três e pague dois”. Sabendo-se que o preço da unidade do caderno 
é R$ 6,45 e que dona Sebastiana precisa para sua filha um total de 12 cadernos. Quanto dona Sebastiana pagará pelos 
cadernos? 
 
a) R$ 51,60 b) R$ 77,40 c) R$ 58,05 d) R$ 32,25 e) R$ 45,15 
 
18.  A tabela abaixo mostra a quantidade de doces que havia na festa de Karolina e a quantidade de doces que sobrou. Nessa 
situação, indique a alternativa que representa os doces consumidos na festa:  
 
a) 1546 doces 
b) 1867 doces 
c) 1949 doces 
d) 1842 doces 
e) 1126 doces 
 

Doces Caixas 
Compradas 

Doces em cada 
caixa 

Doces que 
sobraram 

Beijo 4 180 145 

Bem Casado 6 240 148 
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19.  Em uma divisão de números naturais, o resto é igual a 14 e é o maior possível. Sabendo-se que o quociente é igual a 25, 
indique nas alternativas o dividendo: 
 
a) 368 b) 562 c) 389    d) 286 e) 187 
 
20.  Dona Severina tem duas opções na compra do “leite em pó A e B”: A - 250 gramas por R$ 1,80 e B - 400 gramas por R$ 
2,20. Com essas informações podemos garantir que: 
 
a) 100 gramas de A é igual a R$ 0,84 
b) 200 gramas de B é igual a R$ 1,20 
c) 150 gramas de A é igual a R$ 1,11 

d) 100 gramas de B é igual a R$ 0,65 
e) 200 gramas de A é igual a R$ 1,44 

 
21.  Um fazendeiro compra uma corda para laçar suas vacas, na primeira semana o fazendeiro corda sua corda ao meio, pois 
ela era muito comprida. Na semana seguinte, corta novamente a corda ao meio, porque continuou grande. Restou uma corda 
de 10 metros. Qual era o comprimento inicial da corda? 
 
a) 26 metros b) 30 metros c) 34 metros d) 40 metros e) 50 metros 
 
22.  Observando as frações a seguir, A = 3/5, B = 2/3 e C = 1/3. Podemos garantir que: 
 
a) B > A > C b) C > B < A c) B > C > A d) C < A > B e) A = B = C 
 
23.  Um pedreiro inicia o reboco de uma parede de 60 metros de comprimento. Um dia após o inicio ele observa que já tinha 
rebocado 2/10 da parede. Se continuar nesse mesmo ritmo de trabalho, podemos garantir que o pedreiro terminará a obra em 
quantos dias? 
 
a) 3 dias b) 4 dias c) 5 dias d) 6 dias e) 7 dias 
 
24.  Em uma prova de Matemática um aluno acerta 4/10 de 50 questões. Quantas questões ele errou? 
 
a) 45 b) 40 c) 35 d) 30 e) 25 
 
25.  Dona  Joana vai ao supermercado com R$ 40,00, com o intuito em comprar: 2 pacotes de café por R$ 2,45 (unidade); 2 
Kls de açúcar por R$ 0,86 (Unidade); 3 kls de feijão por R$ 4,40 (unidade) e 1 kl de carne por R$ 12,60. Após fazer o 
pagamento das compras, Dona Joana receberá de troco: 
 
a) R$ 6,29 b) R$ 5,25 c) R$ 7,58 d) R$ 8,78 e) R$ 9,28 
 
26. No dia 26 de abril de 1500, à época do descobrimento do Brasil, os indígenas começaram a tomar conhecimento da fé dos 
portugueses ao assistirem a Primeira Missa que foi celebrada na região recém descoberta, Tal missa foi celebrada por: 
 

a) Padre Manoel da Nóbrega 
b) Padre José de Anchieta 

c) Dom Pero Fernandes Sardinha 
d) Pero Vaz de caminha 

e) Frei Henrique de Coimbra 

 

27. O primeiro presidente republicano logo após a sua proclamação foi o então: 
 

a) Prudente de Morais 
b) Floriano Peixoto 

c) Manuel Deodoro da Fonseca 
d) Epitácio Pessoa 

e) Hermes da Fonseca 

 

28. O estado de Alagoas limita-se ao sul com qual dos estados abaixo descritos? 
 

a) Sergipe b) Pernambuco c) Bahia d) Piauí e) Ceará 
 

29. Observe a afirmação: 
 

“É o mais importante rio Alagoano, é perene tem como afluentes os rios Traipu, Moxotó,  Capiá e Ipanema. Sua importância 
está principalmente na fertilidade do seu vale.” 
 

A afirmação acima refere-se ao Rio: 
 

a) São Francisco b) Manguaba c) Persinunga d) Mundaú e) Coruripe 
 

30. Dos municípios abaixo relacionados, apenas um deles faz limites territorial com o município de Igreja Nova, assinale-o: 
 

a) Porto Real do Colégio 
b) Piaçabuçu 

c) Teotônio Vilela 
d) Arapiraca 

e) São Brás 

 
 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RETIRE NA PARTE PONTILHADA E ANOTE O SEU GABARITO PARA CONFERÊNCIA 
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