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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  

    
Identificação do candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova!    
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O PERU, ESSE DESCONHECIDO 
 

 Nessa alegria toda espalhada pelo mês de dezembro há em descontente: o peru. É impossível que em 

tantos anos de sacrifícios o mártir não se haja dado conta da sua ingrata sina. Sou um humano da estirpe de 

Esopo e de La Fontaine: creio na consciência e no raciocínio dos bichos. 

 Para mim o peru sabe de tudo. Finge que não sabe porque conhece a inutilidade de qualquer reação 

diante da gula comemorativa dos homens. Uma rebelião dos perus em dezembro! Para quê? Acabariam do 

mesmo modo no forno e ainda seriam chamados de desmancha-prazeres e de maus amigos do Menino Jesus. 

 Engordam-nos nas vésperas do holocausto, fazem-lhes todas ás vontades estomacais. As fomes 

desmedidas dos perus em dezembro se assemelham às dos condenados à morte no dia da execução, quando lhes 

dão o direito de organizar o cardápio com suas iguarias prediletas. Comem para não pensar. Há condenados à 

morte que se despedem da vida comendo numa só refeição todos os pratos que nunca puderam digerir, e cuja 

digestão não terão mais tempo de fazer. Os perus dispépticos são desconhecidos no mês mais cristão e mais 

guloso do ano. Diante da certeza da morte eles não fazem das tripas coração; fazem do coração estômago. 

 Discordo do costume de dar parati ao peru, na hora da execução, com o fito _____________ de amolecer-

lhe as carnes. Devia ser um brinde de adeus com uma bebida respeitável e não uma somítica ____________ de 

carnívoros. Champanha seria querer muito, mais um vinhito honesto emprestaria dignidade à despedida, sem 

prejudicar o amolecimento dos despojos. Dignifiquemos, ainda que tarde, nossas _________________ relações 

com os animais comestíveis. 

 

Henrique Pongetti 
 

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) interesseiro – esperteza - monstruosas. 
b) intereceiro – espertesa - monstruosas. 
c) enteresseiro – esperteza - monstruozas. 
d) entereceiro – espertesa - monstruozas. 
 
02 - Assinale a alternativa incorreta quanto à acentuação gráfica: 
a) As palavras “véspera”, “estômago” e “carnívoros” são acentuadas porque são proparoxítonas. 
b) As palavras “sacrifícios”, “consciência” e “raciocínio” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em 
ditongo. 
c) Os monossílabos “mês”, “quê” e “só” são acentuadas porque são tônicos e terminam em e(s) e o(s). 
d) As palavras “impossível” e “respeitável” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em el. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o plural está correto: 
a) cristães - rebeliães. 
b) corações - cristães. 
c) cristãos - digestões. 
d) digestãos - rebeliães. 
 
04 - Em “... quando lhes dão o direito de...” O termo sublinhado é um fator de coesão que determina uma relação 
de sentido de: 
a) condição. 
b) tempo. 
c) oposição. 
d) causa. 
 
05 - Analise as afirmativas:  
I – O substantivo champanha é masculino. 
II – Guloso tem som de z, mas se escreve com s assim como: batisar e asia. 
III – A divisão silábica de i-gua-ri-a e a-deus estão corretas. 
Estão corretas apenas as afirmativas da alternativa: 
a) I e II. 
b) II e III. 
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c) I e III. 
d) I, II e III. 
 
06 - Atente para as afirmativas relacionadas ao texto, assinale a incorreta: 
a) Por tudo que o autor descreve, conclui-se que o peru encara seu destino com estoicismo (resignação). 
b) Para o autor, os perus se tornariam desmancha-prazeres e maus amigos do Menino Jesus se eles recusassem a morrer 
em dezembro. 
c) As fomes dos perus, como as dos condenados à morte, são compulsórias e anestésicas da mente. 
d) O autor com a frase “Os perus dispépticos são desconhecidos no mês mais cristão e guloso do ano.” Quer dizer que 
em dezembro, aumentam consideravelmente os casos de indigestão e intoxicação, porque as pessoas abusam de peru e 
outros alimentos durante a ceia de Natal. 
 

07 - Henrique aplicou R$ 600,00 em um investimento à taxa de juros simples. Ao final de 4 anos, o montante era 
de R$ 1.032,00. Qual foi a taxa anual de juro simples do investimento que Henrique aplicou? 
a) 15 %  
b) 18 % 
c) 20 % 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Um paralelepípedo tem 27cm de comprimento, 4,5cm de largura e 6cm de altura. Qual deve ser a medida da 
aresta de um cubo para que tenha o mesmo volume desse paralelepípedo? 
a) 7cm 
b) 9,5cm 
c) 8cm 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - As raízes da equação x²- 7x + 12=0, correspondem as medidas, em centímetros dos catetos de um triângulo 
retângulo. Determine o perímetro desse triângulo: 
a) 10 cm 
b) 12 cm 
c) 16 cm 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - R e S são dois conjuntos quaisquer. Sabe-se que: 
I- (R) = 37 elementos 
II- (RU S) = 55 elementos 

III- (RI S) = 6 elementos 
Quantos elementos têm o conjunto S? 
a) 16 elementos 
b) 18 elementos 
c) 24 elementos 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - Assinale a alternativa correta: 
 O município de Guairá possuí vários pontos turísticos entre eles destacam-se: 
1- Museu Guaira 
2- Igreja de Pedra, Nestro Del Perdon 
3- Cruzeiro das Américas 
4- Locomotiva nº4 
5- Ponte Airton Senna 
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3, 4 
b) apenas 2, 3, 4, 5 
c) apenas 1, 3, 4, 5 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
12 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) Guairá está localizada a margem do Rio Paraná, e o trecho ostenta o título de maior arquipélago da América do Sul. 
b) Guairá é considerada o Portal do Pantanal Paranaense. 
c) A Ilha Grande fica totalmente localizada no Município de Guairá. 
d) Guairá pertenceu ao Governo do Paraguai e era habitada por indígenas. Em 1872 com o tratado de Limites e que 
foram demarcados os limites territoriais entre Brasil e Paraguai, ficando Guairá pertencente ao Brasil. 
 
13 - Leia as afirmações abaixo descritas e assinale a alternativa correta: 
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1- A economia do Brasil tem um mercado livre e exportador. 
2- Segundo o Fórum Econômico Mundial o Brasil foi o país que mais melhorou em competitividade em 2009. 
3- O Brasil é pioneiro nos campos das pesquisas de petróleo em águas profundas, onde grande parte de suas 
reservas são extraídas. 
4- O Brasil é um dos principais produtores mundiais de energia elétrica. 
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3 
b) apenas 1, 3, 4 
c) apenas 2, 3, 4 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
14 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) O Paraná é um estado formado por várias etnias, sendo assim, encontra-se em nosso Estado várias culturas e várias 
línguas. 
b) O Porto de Paranaguá é o maior do mundo, também o primeiro em volume de exportação na América Latina, 
ocupando o segundo lugar do país em movimentação. 
c) O Paraná é o segundo pólo automotível do país. 
d) O Paraná ocupa destaque brasileiro na produção de suínos e aves. 
 
15 - O Guarda Municipal tem por atribuição cuidar do patrimônio público. Crianças e adolescentes cometem 
infrações no dia a dia contra o patrimônio público. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes 
medidas: 
I - Prestação de serviço forçado 
II - Advertência 
III - Liberdade assistida 
IV - Internação em estabelecimento educacional 
V - Obrigação de reparar dano 
Assinale a alternativa correta: 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas afirmativa I está incorreta. 
c) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
d) Somente as afirmativas IV e V estão corretas. 

 
16 - O Guarda Municipal deve executar funções de: 
a) Guarda dos locais públicos. 
b) Executar atividades de natureza simples e repetitiva. 
c) Garantir o funcionamento dos serviços de responsabilidade do município. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
17 - No atendimento ao público o Guarda Municipal deve: 
a) Proceder o atendimento de todas as pessoas da mesma forma. 
b) Atender as pessoas com melhores condições de vida primeiro e os mais necessitados posteriormente. 
c) Não atender ninguém, pois a população deve se virar para conseguir o que precisa. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
18 - O Guarda Municipal deve ter noção de: 
a) segurança 
b) revelia 
c) nervosismo 
d) nenhuma das alternativas anteriores 

 
19 - Qualquer problema que houver na repartição em que você trabalha, você deve: 
a) Comunicar os chefes imediatos. 
b) Resolver a situação de qualquer forma. 
c) Tomar a decisão sem comunicar ninguém. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
20 - Você está atuando como Guarda Municipal, aparece uma pessoa que destrói o patrimônio público, você 
deve: 
a) Segurar a pessoa e chamar a polícia. 
b) Prender a pessoa. 
c) Deixar a pessoa ir embora sem puni-la. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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21 - São noções básicas de higiene pessoal: 
a) Manter os cabelos sempre limpos e lavados. 
b) Ter as unhas cortadas constantemente. 
c) Tomar banho todos os dias. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
22 - Quanto a ética do servidor público assinale a alternativa incorreta: 
a) O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim não terá que decidir somente 
entre legal ou ilegal, justo ou injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e inoportuno, mas principalmente 
entre o honesto e o desonesto. 
b) O servidor deverá ser assíduo e freqüente ao serviço na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho 
ordenado, refletindo negativamente em todo sistema. 
c) O servidor deve prestar toda a sua atenção as ordens legais de seus superiores velando atentamente por seu 
cumprimento. 
d) Toda pessoa tem direito a verdade. Porém o servidor poderá omiti-la caso seja contrária aos interesses da pessoa 
interessada. 
 
23 - Caso o Guarda Municipal sinta no ar um cheiro de gás, ele deverá: 
a) Abrir bem as janelas do local para ventilar o ambiente e diminuir o cheiro. 
b) Acender todas as lâmpadas do local onde o cheiro de gás está exalando. 
c) Usar um isqueiro para acender o fogo que queimará todo o gás do ambiente. 
d) Sair correndo do local e ir pessoalmente à casa do prefeito comunicar o fato. 
 
24 - Depois de vencido o seu horário de trabalho, o Guarda Municipal deverá: 
a) Aguardar que todos os funcionários cheguem à repartição pública e só depois ir embora. 
b) Entregar seu posto de trabalho a outro funcionário e registrar sua saída no relógio de ponto. 
c) Ir embora, mesmo que outro funcionário não tenha chegado para assumir o posto, o problema não é seu, é do seus 
superiores. 
d) Se ausentar do local com urgência, levando consigo o livro de ocorrências e outros instrumentos de trabalho. 
 
25 - Em que área abaixo o Guarda Municipal NÃO necessita ter treinamentos e reciclagens? 
a) Defesa pessoal. 
b) Primeiros socorros. 
c) Relações humanas. 
d) Técnicas comerciais. 
 
26 - O telefone é uma ferramenta imprescindível ao Guarda Municipal, quanto à utilização deste meio de 
comunicação é INCORRETO afirmar que o Guarda Municipal: 
a) Deve identificar-se quando atender as ligações e ser breve. 
b) Ficar atento e anotar os recados deixados para os funcionários da repartição. 
c) Não deve manter o telefone fora do gancho durante o horário de trabalho 
d) Pode utilizar o telefone da repartição para resolver assuntos pessoais. 
 
27 - Que grupo de pessoas abaixo NÃO tem prioridade de atendimento nas repartições públicas? 
a) Crianças até 14 anos.     c) Gestantes e lactantes. 
b) Deficientes físicos.     d) Idosos acima de 60 anos. 
 
28 - Se durante a madrugada alguém bater no portão ou tocar a campainha do local onde o Guarda Municipal 
estiver trabalhando, o que o ele deverá fazer? 
a) Abrir o portão totalmente para ver quem está fazendo bagunça na rua. 
b) Fingir que não ouviu nada e permanecer na sua guarita. 
c) Ligar para a polícia e informar que existe um ladrão no local. 
d) Pedir para que a pessoa que estiver batendo se identifique. 
 
29 - O Guarda Municipal de Guaíra deve trabalhar com armas? 
a) Não é permitido o uso de armas pela guarda municipal de Guaíra. 
b) Pode trabalhar apenas com a arma cedida pela própria guarda. 
c) Pode trabalhar com qualquer tipo de arma. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
30 - No processo de segurança do trabalho, o Guarda Municipal deve: 
a) usar equipamento de proteção individual 
b) não usar equipamento de proteção individual 
c) usar equipamento de proteção individual apenas em dias chuvosos 
d) nenhuma das alternativas anteriores 







