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NÍVEL MÉDIO 
Cargo: Agente da Guarda Municipal 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

(Língua Portuguesa – Matemática – Atualidades, Conveniência Societária 
  e História do Município de Acopiara – Conhecimentos Específicos) 

 
Língua Portuguesa (15 questões) 

 
TEXTO 

Olhar o vizinho é o primeiro passo 
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Não é preciso ser filósofo na atualidade, para perceber que o “bom” e o “bem” não 
prevalecem tanto quanto desejamos. Sob a égide de uma moral individualista, o consumo 
e a concentração de renda despontam como metas pessoais e fazem muitos de nós nos 
esquecermos do outro, do irmão, do próximo. Passamos muito tempo olhando para nossos 
próprios umbigos ou mergulhados em nossas crises existenciais e não reparamos nos 
pedidos de ajuda de quem está ao nosso lado. É difícil tirar os óculos escuros da indiferença 
e estender a mão, não para dar uma esmola à criança que faz malabarismo no sinal, para 
ganhar um trocado simpático, mas para tentar mudar uma situação adversa, fazer a 
diferença. O que as pessoas que ajudam outras nos mostram é que basta querer, para 
mudar o mundo. Não é preciso ser milionário, para fazer uma doação. Se não há dinheiro, 
o trabalho também é bem-vindo. Doar um pouco de conhecimento ou expertise, para 
fazer o bem a outros que não têm acesso a esses serviços, é mais que caridade: é senso 
de responsabilidade. Basta ter disposição e sentimento e fazer um trabalho de formiguinha, 
pois, como diz o ditado, é a união que faz a força! Graças a esses filósofos da prática, 
ainda podemos colocar fé na humanidade. Eles nos mostram que fazer o bem é bom e 
seguem esse caminho por puro amor, vocação e humanismo. 

(Diário do Nordeste.28 abr. 2008) 
 

QUESTÕES 
 

01. Com relação ao gênero, o texto 
A) é uma dissertação 
B) mistura descrição com narração, com predomínio da descrição 
C) mistura descrição com narração, com predomínio da narração 
D) mistura descrição, narração e dissertação, com predomínio da narração e da dissertação 
E) mistura descrição, narração e dissertação, com predomínio da descrição e da dissertação 

  
02. Resume a ideia central do texto 

A) os homens vivem na total alienação 
B) todas as pessoas são muito egoístas 
C) a ajuda ao próximo mudará o mundo 
D) o trabalho das formiguinhas salvará o mundo 
E) ninguém ajuda ninguém nessa vida corrida 

 
03. É correto afirmar-se sobre o texto 

A)  qualquer pessoa sabe que a bondade e o bem sempre prevalecem nas manifestações 
dos seres humanos 

B)  o consumismo exagerado e a busca desenfreada pelo dinheiro nos fazem afastar dos 
nossos semelhantes 

C)  a maioria das pessoas se oferecem para, com muita dedicação e desprendimento, ajudar 
os semelhantes 

D)  não há necessidade de amor, vocação e humanismo para ajudar o próximo: bastam muito 
trabalho e dinheiro 

E)  todos os homens, por dificuldade de comunicação e por ganância, nunca auxiliam os seus 
semelhantes 
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04. “olhando para nossos próprios umbigos”, linhas 04 e 05, corresponde ao sentido de 

A) apurando a nossa visão para baixo 
B) levantando conscientemente a autoestima 
C) baixando, envergonhados, a própria cabeça 
D) radicalizando a nossa própria maneira de ser 
E) preocupando-nos somente com nós mesmos 

 
05. A palavra “égide”, linha 02, significa 

A) falsidade 
B) implantação 
C) orientação 
D) proteção 
E) ocorrência 

 
06. A oração “para mudar o mundo”, linhas 09 e 10, expressa ideia de 

A) explicação 
B) finalidade 
C) posse 
D) tempo 
E) modo 

  
07. Pelo contexto, percebe-se que a palavra “expertise”, linha 11, significa 

A) afobação, ignorância 
B) calma, serenidade 
C) cultura, pesquisa 
D) habilidade, perícia 
E) briga, luta 

 
08. A conjunção “como”, linha 14, no texto, revela ideia de 

A) causa 
B) comparação 
C) condição 
D) exemplificação 
E) conformidade 

 
09. Os “filósofos da prática”, linha 14, no texto, são as pessoas que 

A) ajudam os semelhantes 
B) se formam em filosofia 
C) trabalham com religião 
D) pensam somente nelas 
E) fogem da responsabilidade 

 
10. Está correto o que se afirma na alternativa 

A) a palavra “quanto”, linha 02, traz um ditongo crescente e um dígrafo 
B) a palavra “olhando”, linha 04, traz dois encontros consonantais 
C) a palavra “dinheiro”, linha 10, traz um encontro consonantal e um hiato 
D) a palavra “trabalho”, linha 11, traz dois encontros consonantais. 
E) a palavra “também”, linha 11, traz um encontro consonantal e um dígrafo 

 
11. A palavra “senso”, linha 12, está empregada corretamente em 

A) o senso de 2000 foi realizado em Acopiara 
B) de dez em dez anos, realiza-se o senso demográfico 
C) o povo acopiarense tem senso de humor 
D) conforme o último senso, Acopiara está bem 
E) o acopiarense acompanhou o último senso 
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12. Escreva V (verdadeiro) ou F (falso) 

I   –  As palavras “ajuda”, linha 06, e “basta”, linha 09, no texto, estão empregadas como 
verbos. (   ) 

II  –  Os elementos mórficos da palavra “individualista”, linha 02, se separam assim: 
indivídu(o) (raiz), al (sufixo) e ista (sufixo) (   ) 

III –  A palavra “bem-vindo”, linha 11, é formada por composição por justaposição e a 
palavra “conhecimento”, também na linha 11, é derivada por sufixação. (   ) 

 

É (são) verdadeira(s) 
A) I, II e III 
B) somente I e II 
C) somente I e III 
D) somente II e III 
E) somente I 

 
 
13. Na expressão “Graças a esses filósofos”, linha 14, haverá crase, caso haja a 

transformação da alternativa 
A) Graças a essas filósofas 
B) Graças aqueles filósofos 
C) Graças a alguns filósofos 
D) Graças a algumas filósofas 
E) Graças a vários filósofos 

 
14. De acordo com a norma, o verbo pode ficar, indiferentemente, no singular ou no plural na 

frase da alternativa 
A) precisa-se (ou precisam-se) de funcionários dedicados 
B) perceberam-se (ou percebeu-se) os detalhes da cidade 
C) cada um dos acopiarenses cuidará (ou cuidarão) da cidade 
D) vendem-se (ou vende-se) frutas no mercado de Acopiara 
E) a maioria dos acopiarenses pratica (ou praticam) esporte 

 
15. A colocação pronominal está correta em 

A) o povo de Acopiara não havia afastado-se da cidade 
B) entregaremos-lhes as propostas do curso de português 
C) nada me haviam dito sobre a cidade de Acopiara 
D) nos lembramos das propostas do curso de português 
E) ninguém machucou-se no jogo em Acopiara 

 
 

Matemática (15 questões) 
 
 
16. Quantos números existem de 35 até 511 

A) 474 
B) 475 
C) 476 
D) 477 
E) 478 

 
17. O mdc de dois números é 12, o mmc é 252 e um dos números é 84. O outro numero é 

A) 12 
B) 24 
C) 36 
D) 48 
E) 60 
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18. A geratriz de 7,3333.... é 

A) 3/10 
B) 22/3 
C) 7 + 33/100 
D) 1/3 
E) 7 + 3/10 

 
19. Comprei 6,5 metros de tecido a R$ 80,00 o metro, tendo gasto R$ 520,00. Se precisar de      

25cm a mais, pagarei por essa diferença 
A) R$ 25,00 
B) R$ 15,00 
C) R$ 20,00 
D) R$ 10,00 
E) R$ 30,00 

 
20. A razão entre dois números é 2/3 e sua soma é 60. Esses números são 

A) 30 e 30 
B) 20 e 40 
C) 24 e 36 
D) 28 e 32 
E) 22 e 38 

 
21. Um pintor gasta 5 latas de tinta para pintar um muro de 20m de comprimento e 2m de altura. 

Quantas latas de tinta gastaria para pintar um muro de 12m de comprimento e 3m de altura 
A) 4 latas 
B) 4,5 latas 
C) 5 latas 
D) 5,5 latas 
E) 6 latas 

 
22. Uma pessoa compra um terreno por R$ 10.000,00 e vende-o com lucro de R$ 20.000,00. 

Quantos por cento teve de lucro 
A) 100% 
B) 150% 
C) 200% 
D) 250% 
E) 300% 

 
 
23. A equação da reta que passa pelos pontos (1,2) e (3, -2) é 

A) y = -2x + 4 
B) y = 2x – 4 
C) y = -4x – 4 
D) y = -2x - 4 
E) y = 4x + 4 

 
 
24. Numa progressão aritmética, o décimo sétimo termo é igual a 47. Se a razão desta 

progressão é igual a 2,75, o primeiro termo é igual a 
A) -1 
B) 1 
C) 2 
D) 0 
E) Nenhuma das respostas anteriores é correta 
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25. Um edifício tem 8 portas. De quantas formas uma pessoa poderá entrar no prédio e sair por uma 
porta diferente da que usou para entrar 
A) 64 
B) 72 
C) 80 
D) 56 
E) 16 

 
26. Um triângulo equilátero tem 126m de perímetro. Os lados deste triângulo medem 

A) 40, 41, 45 
B) 41, 42, 43 
C) 42, 42, 42 
D) 40, 43, 43 
E) nenhuma das respostas anteriores está correta 

 
27. Seja a função quadrática f(x) = x2 + x. O valor de f(9) – (f(1))3 é 

A) 81 
B) 82 
C) 86 
D) 87 
E) 88 

 
28. A média aritmética de um conjunto de 50 números é 38. Se retirarmos do conjunto os de números 

45 e 55, a nova media será 
A) 36 
B) 36,5 
C) 37 
D) 37,5 
E) 37,65 

 
29. O valor de 269/20 é igual a 

A) 0,75 
B) 1,25 
C) 13,5 
D) 13,45 
E) 13,35 

 
30. Artur é mais velho do que Bernardo, que é mais novo do que Carlos; Daniel é mais velho do que 

Carlos que é mais novo do que Artur. Daniel não é mais novo do que Artur e todos os quatro 
rapazes têm idades diferentes. O mais jovem deles é 
A) Artur 
B) Bernardo 
C) Carlos 
D) Daniel 
E) Com os dados fornecidos, não podemos afirmar com certeza qual o mais jovem 

 
Atualidades, Conveniência Societária e História do Município de Acopiara (10 questões) 

 
31. Com relação aos deveres fundamentais do servidor público, marque a opção correta 

A) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer 
pessoa, causando-lhe dano moral ou material  

B) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente  
C) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem 

pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com 
colegas hierarquicamente superiores ou inferiores 

D) manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à 
sua organização e distribuição 

E) dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a 
dignidade da pessoa humana 
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32. Das vedações ao servidor público, marque a alternativa incorreta 
A) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter 

qualquer favorecimento para si ou para outrem 
B) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências 
C) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe a existência do Código de Ética, 

estimulando o seu integral cumprimento 
D) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu 

conhecimento para atendimento do seu mister 
E) Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos 

  
33. Na língua Tupi Acopiara significa aquele que 

A) navega o rio 
B) levanta vôo 
C) conquista territórios 
D) cultiva a terra 
E) produz ouro 

 
34. Não são distritos de Acopiara 

A) Isidoro e São Paulinho 
B) Santa Felícia e São Paulinho 
C) Piquet Carneiro e Catarina 
D) Solidão e Ebron 
E) Barra do Ingá e Santo Antônio 

 
35. São atividades pecuárias que se destacam no município de Acopiara 

A) a produção de bovinos, caprinos, ovinos e peixes 
B) a criação de búfalos 
C) as fazendas de emas 
D) a produção de ovos de avestruz 
E) as criações de camelos 

 
36. Antônio, servidor público, tem boas relações interpessoais no trabalho e apresenta bom 

desempenho. Devido a seus vínculos de amizade no ambiente de trabalho, Antônio, algumas 
vezes, acoberta irregularidades, de diversas naturezas, praticadas por determinados colegas. 
Nessa situação, a conduta de Antônio é 
A) ética, pois ele está ajudando os amigos 
B) antiética, pois privilegia aspectos pessoais em detrimento de aspectos profissionais e da 

ética no serviço público 
C) ética, pois privilegia aspectos pessoais em detrimento de aspectos profissionais e da ética 

no serviço público 
D) correta, pois todos saem beneficiados 
E) nenhuma das respostas anteriores 

 
37. A vegetação do Município de Acopiara é composta por 

A) caatinga arbustiva aberta e floresta caducifólia espinhosa 
B) mata atlântica 
C) plantas do serrado 
D) pinheiros e araucárias 
E) igarapés e vegetação fluvial 

 
38. São principais elevações do município de Acopiara as serras 

A) de Baturité e Guaramiranga 
B) da Meruoca e Pacatuba 
C) da Ibiapaba e do Mar 
D) do Fluminense e das vacas 
E) do Maia e do Flamengo 
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39. Qual fonte de energia renovável, não libera gases estufa para a atmosfera, que mesmo com 

os riscos envolvendo sua utilização está em constante evidencia, pois o mundo discute a 
melhor forma de sua utilização pacífica e que terá um aumento considerável na sua utilização 
nas próximas décadas 
A) hidroelétrica 
B) nuclear 
C) eólica 
D) termoelétrica 
E) solar 

 
40. Vários terremotos devastaram nos últimos meses alguns países das Américas Central e do 

Sul. Os países mais prejudicados com esses tremores foram 
A) Haiti e Chile 
B) Brasil e México 
C) Cuba e Uruguai 
D) Honduras e Paraguai 
E)  El Salvador e Venezuela 

 
 
 

Conhecimentos Específicos (20 questões) 
 
 
41. NÃO caracteriza atividade ou operação perigosa 

A) trabalhar com explosivos 
B) trabalhar em operações ou em contato com energia elétrica 
C) trabalhar com inflamáveis 
D) trabalhar com radiações ionizantes 
E) trabalhar com computadores 

 
 
42. Corresponde, corretamente, a um Risco Ocupacional de Trabalho 

A) Riscos Intercalares 
B) Riscos Disturbiais 
C) Riscos Causídicos 
D) Riscos Químicos 
E) Riscos Interpretativos  

 
 

43. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente é proibida a venda à criança e ao 
adolescente de 
A) revistas infantis 
B) livros didáticos 
C) bebidas alcoólicas 
D) roupas extravagantes 
E) telefones celulares 

 
 

44. NÃO é um tipo de equipamento destinado à proteção coletiva dos trabalhadores 
A) aterramento elétrico 
B) sistema de exaustão 
C) luvas protetoras 
D) equipamentos de proteção contra o incêndio 
E) sistema de enclausuramento 
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45. São riscos comuns que podem ocorrer após um acidente no trânsito, exceto 
A) incêndios 
B) novas colisões 
C) vazamentos 
D) explosão 
E) assaltos 

 
 

46. Sobre chassis, assinale a alternativa correta 
A) estrutura básica do veículo, semelhante a um esqueleto. A ele são fixados todos os 

componentes do veículo como a carroceria, o motor, a suspensão e os outros acessórios 
B) é um tipo de estrutura integral construída a partir da carroceria do carro, ou seja, das 

chapas de metal ou de compostos químicos como o kevlar, a fibra de vidro, a fibra de 
carbono e outros 

C) é normalmente uma tampa inferior do motor onde se acumula e escorre todo o óleo que é 
utilizado para lubrificar o motor. Preso por vários parafusos ao bloco do motor e com um 
parafuso na parte mais baixa dele mesmo, é o lugar por onde normalmente se retira o óleo 
velho do motor na hora da troca 

D) é a peça que abre e fecha as válvulas na hora certa. Normalmente um eixo com ressaltos e 
hastes que empurram as válvulas para abri-las 

E) nenhuma das alternativas anteriores 
 
 
47. Dirigir sob a influência de álcool, em nível superior a seis decigramas por litro de sangue, ou 

de qualquer substância entorpecente que determine dependência física ou psíquica, acarreta 
ao motorista 
A) multa e suspensão do direito de dirigir 
B) infração média e suspensão do direito de dirigir 
C) multa e infração média 
D) nenhuma penalidade e infração gravíssima 
E) multa e infração leve 

 
 

48. É a medida correta no socorro a uma vítima de queimadura 
A) na ocorrência de bolhas não romper 
B) não limpar a queimadura de forma alguma 
C) jogar pó de café na superfície queimada 
D) untar a superfície queimada com margarina 
E) colocar gelo na superfície queimada 

 
49. Segurança patrimonial é o conjunto de atividades do ramo da segurança que tem como 

objetivo prevenir e reduzir perdas patrimoniais em uma determinada organização. NÃO é 
tarefa comum de uma segurança patrimonial efetiva 

A) controle de acessos (pedestres, mercadorias e veículos) 
B) controle de materiais e estoque 
C) prevenção de furtos e roubos 
D) vigilância ostensiva 
E) treinamento de animais de guarda 

 
 

50. Ter ética no serviço público, é 
A) usar informações privativas do seu trabalho para uso pessoal 
B) não cumprir seus horários de trabalho 
C) cooperar apenas com pessoas que lhe interessam 
D) ser responsável e coerente com suas obrigações de trabalho 
E) apropriar-se de recursos materiais do ambiente de trabalho 
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51. As Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares e as Forças 

Auxiliares são a segurança pública, dever do Estado. São exemplos de forças auxiliares 
A) Marinha e Exército 
B) Exército e Aeronáutica 
C) Guardas municipais e Polícia Civil Estadual 
D) Aeronáutica e Polícia Federal 
E) Corpo de Bombeiros e Marinha 

 
 

52. Sobre Guardas Municipais é correto afirmar que 
A) os municípios não poderão constituir Guardas Municipais pois só quem pode constitui-los é o 

Governo do Estado 
B) a guarda Municipal é um órgão permanente, organizado e mantido pela união 
C) a Guarda Municipal é uma instituição nacional, permanente e regular, organizada com base na 

hierarquia militar 
D) os municípios poderão constituir Guardas Municipais destinadas à proteção de seus bens, 

serviços e instalações 
E) compete à Guarda Municipal exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de 

fronteiras 
 
 
 

53. Sobre a Lei Orgânica do Município de Acopiara é correto afirmar que 
A) foi aprovada pela Assembléia Legislativa do Ceará 
B) indica todos os parâmetros básicos a serem seguidos pelo Poder Público, além dos símbolos 

de Acopiara, os seus princípios e diretrizes 
C) foi feita pela Câmara dos Vereadores de Acopiara, porém foi aprovada pelo Congresso 

Nacional 
D) institui os limites municipais do Município de Acopiara 
E) define os aspectos demográficos e econômicos do Município 

 
 

54. Acidentes acontecem a todo o momento pois se está exposto a inúmeras situações de risco que 
poderiam ser evitadas se, no momento do acidente, a primeira pessoa a ter contato com o 
paciente soubesse proceder corretamente na aplicação dos primeiros socorros. Sobre 
afogamento é incorreto afirmar que 
A) deve-se observar se a vítima está respirando 
B) se a vítima não estiver respirando, iniciar imediatamente a respiração boca-a-boca 
C) em caso de vômitos, virar a cabeça do afogado para o lado a fim de evitar 

sufocamento 
D) a vítima de afogamento que voltar ao normal, não precisa ir ao hospital, pois não ocorrem 

mais riscos a sua vida 
E) deve-se Limpar a boca da vítima de afogamento, procurando desobstruir as vias 

aéreas 
 
 
 

55. Sobre os conceitos afirmados nas alternativas é correto afirmar 
A) a Administração Pública Federal Brasileira é composta por apenas dois poderes: Legislativo e 

o Executivo 
B) a Administração Pública Municipal é composta apenas pela prefeitura 
C) a Administração Pública é a ocupação de todos aqueles que atuam em nome do povo e cujas 

ações têm conseqüências para os indivíduos e para os grupos sociais 
D) a Administração Pública consiste em um conjunto de agências e de servidores profissionais, 

mantidos com recursos privados 
E) a Administração Pública Estadual é composta apenas pelo papel do governador 

 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br




 

_____________________________________________________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Acopiara – Concurso Público 

11 

56. Analise as alternativas abaixo: 
I   -  A moralidade da administração pública é limitada na distinção entre o bem e o mal, devendo 

ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. 
II  -  A formação de longas filas na prestação de serviços não caracteriza apenas atitude contra a 

ética ou ato de desumanidade, mas, principalmente, grave dano moral aos usuários do 
serviço público. 

III -  O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido 
como acréscimo ao seu próprio bem-estar, pois o êxito desse trabalho pode ser considerado 
como seu maior patrimônio. 

Sobre os princípios da administração pública, estão correta(s) as afirmativas: 
A) II, III 
B) I, III 
C) somente I 
D) somente II 
E) II e III 

 
57. De acordo com o Estatuto do Idoso, assinale a alternativa incorreta 

A)  para ter acesso à gratuidade nos serviços de transporte público, basta que o idoso apresente 
qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade 

B)  nos veículos de transporte coletivo, serão reservados 25% (vinte e cinco por cento) dos 
assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado 
preferencialmente para idosos 

C)  as medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta 
Lei forem ameaçados ou violados 

D)  o idoso tem direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, a diversões, a espetáculos, 
produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade 

E)  é assegurada a prioridade do idoso no embarque no sistema de transporte coletivo 
 

58. De acordo com o  Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta 
A) é permitida a venda de bebidas alcoólicas, armas, munição e explosivos aos adolescentes 
B) é dever do Estado assegurar oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 

adolescente trabalhador 
C) as revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e 

adolescentes deverão ser comercializados em embalagem lacrada, sem advertência de seu 
conteúdo 

D) crianças com idade a partir dos 12 anos poderão viajar para fora da comarca onde residem, 
desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial 

E) todo adolescente tem obrigação de declarar imposto de renda a partir dos 14 anos de idade 
 
59. O poder executivo é exercido nos municípios pelo 

A) Prefeito Municipal 
B) Governador do Estado 
C) Vereador mais votado 
D) Juiz da Comarca 
E) Vereador mais velho 

 
60. O motorista defensivo deve saber que condições adversas são 

A) as reciclagens que todo condutor deve fazer periodicamente para melhorar sua habilidade ao 
dirigir 

B) os fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a 
segurança 

C) os itens do veículo que interferem diretamente na segurança como freios, direção e 
suspensão 

D) os procedimentos de segurança que os condutores devem adotar para melhorar o fluxo de 
veículos em uma via 

E) nenhuma das alternativas anteriores 
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