
Concurso Público – Prefeitura Municipal de Jaguaripe

GUARDA MUNI CIPAL (310 )  

Realização: Prefeitura Municipal de Jaguaripe e Fundação CEFETBAHIA 

     CONHECIMENTOS GERAIS 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 08. 

TEXTO:   
A festinha 

O menino era um capetinha. Desbocado, safadinho, aquela carinha típica de menino matreiro. Vivia 
sendo expulso das festinhas de aniversário em que comparecia, matando a mãe de desgosto. 

Na última em que comparecera, tinha armado uma brincadeira tão safada  no banheiro, que em meia 
hora a mãe do aniversariante teve de devolvê-lo para casa. E o que falava de palavrão não era brincadeira. 
Passaram meses sem que fosse convidado para festa alguma no bairro. 5

Um dia a mãe dele recebe um telefonema de uma vizinha convidando o garotinho pro aniversário da 
filha. No fundo, a mãezinha ficou muito feliz, afinal, o menininho dela seria de novo aceito no seu círculo.  

Na hora da festa, arrumou o filho todo bonitinho, penteou o cabelinho do menino e deu muitos 
conselhos pra ele, “meu filhinho, comporte-se direitinho, não faça a mamãe passar vergonha, não fale 
palavra feia, não agarre as menininhas, respeite os mais velhos,” essas coisas. Fez o embrulho do 10

presentinho, deu um beijo na testa do menino e disse: 
 Vai com Deus, meu anjo. Faz tudo direitinho como mamãe falou, viu? 

E o menino foi. 
Dez minutos depois, olha o menino de volta, todo sem graça. A mãe abriu a porta e deu de cara com 

o menininho ali, com aquele sorrisinho todo amarelinho nos lábios, ah, ela nem conversou: 15

 Capetinha! A gente não pode confiar em você, não é? Foi agarrando o menino pela orelha e 
falando todas as coisas que mãe fala nestas horas e jogou o menino no banheiro. 

 Vai ficar preso aí até seu pai chegar pra conversar com você. Eu já não tenho mais paciência. E 
fechou a porta do banheiro. 

O menino chorou, berrou, soluçou, mas ela o deixou lá. 20

Naquele dia, o pai chegou tardíssimo. Já encontrou a mulher resmungando: 
 O capeta do seu filho só me dá desgosto. Tá preso lá no banheiro esperando você chegar para 

conversar com ele. E contou tudo o que tinha acontecido. O pai foi lá, abriu a porta, o menino estava 
deitadinho no chão do banheiro, dormindo, dando aqueles soluços profundos que menino dá quando 
adormece depois de um choro muito longo. O pai acordou o filho, sentou-o no colo muito severo e 25

perguntou com voz grave: 
  Que foi que houve, rapaz? 

E o menino com a vozinha lá no fundo: 
  A festa foi transferida para amanhã. 

PINTO,  Ziraldo Alves. In: As anedotas do Pasquim. Rio de Janeiro: Codecri, 1974.  p. 10. 

Questão 01  (Peso 1) 

O texto narra um fato destacando a imagem de 

A) uma mãe preocupada. 
B) uma família comum. 
C) um pai muito severo. 
D) um menino sapeca. 
E) um bairro festeiro. 

Questão 02  (Peso 2) 

Com relação ao tratamento dispensado ao menino pela mãe, a punição a ele aplicada, de início, desperta no 
leitor uma sensação de 

A) medo. 
B) choque. 
C) tristeza. 
D) insegurança. 
E) compreensão. 
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Questão 03  (Peso 3) 

O personagem central dessa narrativa foi punido pela mãe 
       
A) educadamente, para não falar mais palavrões à toa. 
B) injustamente, devido a seu provável desvio de comportamento social. 
C) indelicadamente, pois não mais era aceito nas festinhas de aniversário da vizinhança. 
D) severamente, porque fez uma  brincadeira  de  mau  gosto no banheiro da casa de um aniversariante. 
E) indevidamente, por  ter errado o endereço da  casa  onde  haveria a festa para a  qual fora convidado. 

Questão 04  (Peso 3) 

A mensagem final desse texto pode ser resumida pelo ditado popular: 

A) “As aparências enganam.” 
B) “Nem tudo que balança cai.” 
C) “Paga o justo pelo pecador.” 
D) “O mundo é dos mais espertos.” 
E) “Quem com porcos se mistura farelos come.” 

Questão 05  (Peso 2) 

O recurso lingüístico mais usado nesse texto é o emprego de 

A) adjetivos com exclusivo valor afetivo. 
B) verbos expressando atos de violência. 
C) termos no grau diminutivo. 
D) palavras de sentido oposto. 
E) frases negativas. 

Questão 06  (Peso 1) 

Expressam idéias contrárias os termos 

A) “Desbocado” (linha 1) e “falava [...] palavrão” (linha 4). 
B) “palavrão” (linha 4) e “palavra feia” (linha 10). 
C) “conselhos” (linha 9) e  “comporte-se direitinho” (linha 9). 
D) “anjo” (linha 12) e “Capetinha” (linha 16). 
E) “sem graça” (linha 14) e “sorrisinho todo amarelinho” (linha 15). 

Questão 07  (Peso 3) 

No trecho “matando a mãe de desgosto.” (linha 2), aparece uma figura de linguagem conhecida como 

A) ironia, que consiste no uso de palavras ou expressões em tom de zombaria. 
B) antítese, que é o emprego de  palavras  ou  expressões de sentido contrário. 
C) comparação, isto é, o confronto de idéias por meio de um elemento comparativo. 
D) hipérbole, ou seja, a presença de um exagero na afirmação para realçar o pensamento. 
E) personificação, isto é, a atribuição a seres irracionais ou a coisas de ações e sentimentos próprios do 

homem. 

Questão 08  (Peso 1) 

Está dando qualidade ao nome a palavra em negrito do trecho transcrito na alternativa 
   

A) “não fale palavra feia” (linhas 9 e 10). 
B) “não agarre as menininhas” (linha 10). 
C) “respeite os mais velhos” (linha 10). 
D) “– Vai com Deus, meu anjo.” (linha 12). 
E) “e falando todas as coisas “ (linhas 16 e 17). 
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Leia o texto a seguir para responder às questões 09 e 10. 

TEXTO: 

LAVADO, Joaquín Salvador (QUINO). Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 243. 
                          

Questão 09  (Peso 2) 

O que torna esse texto engraçado é, na verdade, a 
         
A) pergunta, pura e simplesmente, que a garota faz ao pai. 
B) garota, na farmácia, pedir ao farmacêutico um remédio para acalmar os nervos. 
C) menina dizer para quem é o remédio e tentar obter do farmacêutico uma explicação sobre “erotismo”. 
D) garotinha chegar a sua casa com o remédio e entregá-lo à mãe, dizendo que a dosagem está incompleta, 

alegando que o farmacêutico tomou 20 gotas. 
E) associação feita pelo leitor entre o nome do remédio, a pergunta que garota faz ao pai e ao farmacêutico e o  

medicamento que eles precisaram tomar. 

Questão 10  (Peso 2) 

No último quadrinho, a análise da fala da garota permite afirmar que o termo “vinte gotas”, no contexto em que se 
encontra,  

A) exerce a mesma função sintática de “o farmacêutico”. 
B) tem o seu núcleo modificado por um indefinido. 
C) faz parte de um período simples.    
D) completa o sentido de “Faltam”. 
E) é um modificador do verbo. 
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Município do Recôncavo baiano, um dos poucos a possuir criações de búfalo (rebanhos bubalinos), é um reduto 
ecológico situado entre o mar e o Pantanal baiano e é o terceiro produtor de castanha de caju no Estado.Vive da 
agricultura e da pesca.  
Curiosidade: é toda ligada por túneis subterrâneos, usados pelos moradores, no passado, para se defender de 
ataques dos índios. 
Sua principal atração, hoje, é a Praia do Garcez e sua padroeira é Nossa  Senhora d’Ajuda. 

Questão 11  (Peso 1) 

Sejam  p = 102
× 103 e  q = (102)3.   

A fração irredutível de p/q é 

A) 
100

1

B) 
10

1

C) 1 
D) 10 
E) 100 

Questão 12  1(Peso 1) 

Uma senhora tem R$70,00 e deseja comprar pratos a R$3,00 cada  e uma  bandeja  a R$25,00. 
O número de pratos que ela pode comprar é  

A) 10 
B) 12 
C) 15 
D) 18 
E) 20 

Questão 13  (Peso 3) 

Um marceneiro fez um carrinho de brinquedo, em madeira, medindo 8,5cm de comprimento por 4,0cm de 
largura, usando uma escala  1: 40 . 
Nessas condições, pode-se concluir que as dimensões reais do carro (ao natural), de comprimento por largura, 
são 

A) 2,80m por 1,20m. 
B) 3,00m por 1,50m. 
C) 3,20m por 1,50m. 
D) 3,40m por 1,60m. 
E) 3,60m por 1,60m. 

Questão 14  (Peso 3) 

Um jardineiro resolveu preparar um canteiro retangular para cultivar roseiras.                                                            
Com cinco quadrados, colocados lado a lado, construiu o retângulo de perímetro igual a 36 metros. 
A área de cada quadrado a ser plantado mede  

A) 4m2.
B) 6m2.
C) 9m2.
D) 16m2.   
E) 25m2.                 
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Questão 15  (Peso 3) 

Paulinho e Pedrinho compraram 180 figurinhas, das quais 
5

1
 foi inutilizado. Das restantes, Paulinho ficou com  

4

1
 a mais do que Pedrinho. 

O número de figurinhas de Paulinho é 

A) 75 
B) 80  
C) 85 
D) 90 
E) 95 

Questão 16  (Peso 1)                               

Se x e y são soluções do sistema    
=+−

−=−

32

32

yx

yx
  ,

então o valor de   x + y    é                          

A) -2 
B) -1 
C) 0
D) 1   
E) 2
                                
Questão 17  (Peso 1) 

Sendo   M  =  x  (x – 5)  e  N = (x – 7) (x – 1) ,   tem-se que, para  x  = – 1, o valor  de M – N  é 

A) -10 
B) -5 
C) 5 
D) 10   
E) 15 

Questão 18  (Peso 2)

O gráfico representa as despesas de uma família que tem 100% de sua renda familiar comprometida. 

Nessas condições, o valor de x é

A) 10 
B) 15 
C) 20 
D) 25 
E) 30 
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Questão 19  (Peso 3)  

Em uma cooperativa em Jaguaripe, 12 costureiras fazem 600 peças de vestuário em 10 dias.  
Para fazer 960 peças em 12 dias, será necessário contratar mais 

A) 8 costureiras. 
B) 7 costureiras. 
C) 6 costureiras. 
D) 5 costureiras. 
E) 4 costureiras. 

Questão 20  (Peso 2) 

Para uma festa dançante no Clube Social de Jaguaripe, foram convidados rapazes e moças da região. 
Se o rapaz que inicia o baile dança com 3 moças, o segundo, com 4 moças, o terceiro, com 5 moças, e assim 
por diante.  

Pode-se afirmar que o décimo rapaz dançará com 

A) 12 moças. 
B) 14 moças. 
C) 16 moças. 
D) 18 moças. 
E) 20 moças. 

    CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21  (Peso 1)

O distrito do município de Jaguaripe, o qual compreende os povoados de São Bernardo, Piquira e Ilha da Ajuda 
(na foz do Rio Jiquiriçá), é denominado de 

A) Pirajuia. 
B) Barreiras. 
C) Camassandi. 
D) Jaguaripe Sede. 
E) Palma/Cunhangi (zona rural). 

Questão 22  (Peso 1)

O município de Jaguaripe possui vários pontos turísticos, sendo um deles a igreja que foi construída por jesuítas, 
em um terreno doado por Matheus de Barros de Aguiar Barriga, no final do século XVI.  

No início do século seguinte, foi reconstruída por moradores locais a  

A) Capela de São Bernardo. 
B) Capela de São Gonçalo. 
C) Igreja de Nossa Senhora da Lapinha. 
D) Igreja de Nossa Senhora do Rosário. 
E) Igreja Matriz de Nossa Senhora da Ajuda. 
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Questão 23  (Peso 1)

O município de Jaguaripe possui vários acessos e saídas para a cidade, como, por exemplo,  

A) o sistema misto — Ferry boat, seguindo, depois, a estrada que leva a Valença, passando, a seguir, pela 
cidade de Nazaré das Farinhas. 

B) a navegação via rio, direto de Salvador, seguindo pela contra-costa da Ilha de Itaparica. 
C) a via terrestre, contornando a Baía de Todos os Santos — BR 324 e 101 Sul.
D) a via terrestre, contornando a Baía de Todos os Santos — BR 116 e 110. 
E) a via terrestre, contornando a Baía de Todos os Santos — BR 110 e 101 Sul. 

Questão 24  (Peso 2)

Uma das mais antigas casas de Câmara e Cadeia do Estado, que foi construída no final do século XVII, às 
margens do rio Jaguaripe, voltada para à Praça da Bandeira, é a 

A) Casa do Ouvidor. 
B) Igreja de São Benedito. 
C) Capela de São Bernardo. 
D) Edifício do Paço municipal.  
E) Igreja Matriz de Nossa Senhora da Ajuda. 

Questão 25  (Peso 2)

É um distrito do município de Jaguaripe, o qual compreende os povoados de Cações, Mutá e Ourives, localizado 
na contra-costa da ilha de Itaparica. Nessa localidade, situa-se o Hotel Fazenda Recanto (em Mutá) e algumas 
ilhas importantes de propriedade particular. 

Com base nessa informação, pode-se afirmar que esse distrito é o de 

A) Barreiras. 
B) Pirajuia. 
C) Camassandi. 
D) Jaguaripe Sede. 
E) Palma/Cunhangi (zona rural). 

Questão 26  (Peso 2) 

No capítulo V, Da educação, cultura, esporte, no Art. 24 da Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto do 
Idoso), está previsto que 

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

B) os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e 
demais  avanços tecnológicos, para sua integração à vida moderna. 

C) os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais voltados aos idosos, com finalidade 
informativa, educativa, artística e cultural, e ao público sobre o processo de envelhecimento. 

D) os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural, para transmissão de conhecimentos 
e   vivências às demais gerações, no sentido da preservação da memória e da identidade culturais. 

E) o Poder Público apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação 
de livros e periódicos, de conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, 
considerada a natural redução da capacidade visual.
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Questão 27  (Peso 2) 

O capítulo III, Do direito à convivência familiar e comunitária, Art. 20 do Estatuto da Criança e do Adolescente, da 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, comenta que 

A) se entende por família natural a comunidade que é formada pelos pais ou qualquer deles e seus 
descendentes, sendo chamada de família natural. 

B) a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do pátrio 
poder. 

C) os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações,  
proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 

D) aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no 
interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. 

E) a criança ou o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser 
incluída em programas oficiais de auxílio, não existindo outro motivo que, por si só, autorize a decretação da 
medida. 

Questão 28  (Peso 3)

O sistema que é composto por canalização hidráulica, que interliga um reservatório aos pontos terminais que são 
distribuídos de maneira uniforme e estratégica para que toda a área seja protegida, com ou sem a interposição 
de bomba de recalque, e com presença de válvulas ou registros, mangueiras e esguichos, destinados ao 
combate de incêndios, é chamado de sistema de  

A) canalização. 
B) interligação. 
C) válvulas. 
D) hidrantes. 
E) conexão. 

Questão 29 (Peso 3)

O documento que otimiza  a  atuação  preventiva  da  equipe  de segurança,  tendo por objetivo a padronização 
dos procedimentos, obedecendo às peculiaridades locais e às situações de normalidade e de anormalidade, é 
denominado de Plano 

A) de segurança. 
B) emergencial. 
C) de evacuação. 
D) de implantação de barreiras. 
E) de controle de entradas permitidas. 

Questão 30  (Peso 3)

A cidade de Jaguaripe abriga um belo Centro Histórico, palco de monumentos expressivos, que remontam às 
imponentes construções dos séculos passados.  

A alternativa que apresenta a rota completa para quem procura turismo  histórico, edificações centenárias, mas 
que preservam viva a memória de outrora, dentre os casarios arquitetônicos, é  

A) Casa do Ouvidor, Matriz de Nossa Senhora da Ajuda, Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Casa de 
Câmara e Cadeia. 

B) Edifício do Paço Municipal, antiga Residência dos jesuítas e Cadeia. 
C) Sala da Câmara, Sede da Prefeitura e Matriz de Nossa Senhora da Ajuda. 
D) Sede da Prefeitura, Sala da Câmera e Igreja de Nossa Senhora do Rosário. 
E) A antiga residência dos jesuítas, Casa do Ouvidor e Edifício do Paço Municipal. 
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