
Concurso Público/2012

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 -  A duração da prova é de 3(três) horas, já incluído o tempo de 

preenchimento do cartão de respostas.

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a 
ela não retornar, será eliminado.

3 - Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na 
sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata 
de suas respectivas assinaturas.

4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões, pois a 
imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em  
http://concursos.biorio.org.br 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém  

40 questões objetivas, está completo.

2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 4 (quatro) opções e 
somente uma correta.

3 -  Confira se seus dados e o cargo escolhido, indicados no cartão 
de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, 
notifique imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local. Terminada 
a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço 
apropriado.

4 -  Confira atentamente se o número do caderno que consta neste 
caderno de questões é o mesmo do que consta em seu cartão de 
respostas. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao 
Fiscal da sala.

5 -  Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 - Para cada questão objetiva são apresentadas quatro alternativas de 
respostas, apenas uma das quais está correta. Você deve assinalar 
essa alternativa de modo contínuo e denso.

7 -  Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada 
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

Guarda Municipal

AGENDA 

l 16/04/2012, divulgação do gabarito 
da Prova Objetiva: 
http://concursos.biorio.org.br 

l 19/04/2012, disponibilização das 
Imagens dos Cartões Respostas das 
Provas Objetivas

l 19 e 20/04/2012, recursos contra 
formulação e conteúdos da Prova 
Objetiva na Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

l 03/05/2012, divulgação do resultado 
da análise dos recursos da Prova 
Objetiva. 

l 08/05/2012, divulgação do Resultado 
Final da Prova Objetiva. 

l Informações: 

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
 
Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

E-mail: 
resende2012@biorio.org.br

Código: GMM24 e GMF25

Caderno: 1   Aplicação: Manhã
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO:

VÍAMOS OS NOSSOS PÉS

 O outono é única estação civilizada. A primavera é um descontrole glandular da Natureza. O inverno é o 
preço que a gente paga para ser outono, e por isso está perdoado. O verão é uma indignidade. Eu deveria ser um 
par de garras serrilhadas escapulindo pelo chão de mares silenciosos, ou pelo menos um falso inglês como Eliot. 
Clássicos ao pé do fogo, um vago cachorro e sherry seco contra catarro. Um gentleman não deve suar, meu caro. 
As frutas têm suco, não um inglês. Nas colônias, os nativos suavam por nós, e... É sempre assim. Quando chega o 
verão começo a me imaginar em Londres, estocando meus tintos para o inverno. Mas é claro que não aguentaria 
duas semanas como inglês sem começar a maldizer a umidade e a sonhar com o sol.
 Mas não sou uma pessoa tropical. Minha terra preferida é o outono em qualquer lugar. No outono as coisas 
se abrandam e absorvem a luz em vez de refleti-la. É como se a natureza etc., etc. (O verão não é uma boa estação 
para literatura descritiva. Me peça o resto da frase no outono.)
 Sempre digo que a praia seria um lugar ótimo se não fossem a areia, o sol e a água fria. É só uma frase. Gosto 
do mar perfeito que nunca se repete. O meu aconteceu em Torres, Rio Grande do Sul, em algum ano da década 
de 50. Sim, crianças, em 50 já existiam em Torres, o oceano Atlântico e este cronista, todos bem mais jovens. O 
mar de Torres estava verde como nunca mais esteve. Via-se o fundo?
 Via-se o fundo.
 Víamos os nossos pés, embora a água estivesse pelo nosso pescoço, e como eram jovens os nossos pés. 
Havia algas no mar? Iodo, mães-d’água, siris, dejetos, náufragos, sereias? Não, a água estava límpida como 
nunca mais esteve. Os únicos objetos estranhos no mar eram os nossos pés, e como isso faz tempo. Até que horas 
ficamos na água? Alguns anoiteceram dentro d’água e estariam lá até agora se não tivessem que voltar para a 
cidade, se formar, fazer carreira, casar, envelhecer, essas coisas.
 Como o cronista explica sua aversão ao verão depois de tais lembranças? É que eu não gostava do verão. 
Gostava de ser moço.

(VERISSIMO, Luis Fernando. Em algum lugar do paraíso. Rio de Janeiro: Objetiva. 2011. p.17-19.)

1 - Em “Mas é claro que não aguentaria duas semanas como 
inglês sem começar a maldizer a umidade e a sonhar com 
o sol.”, o vocábulo em destaque pode ser substituído por 
quase todas as seguintes palavras sem qualquer prejuízo do 
sentido original da frase, EXCETO UMA. Assinale-a:

(A) praguejar;
(B) amaldiçoar;
(C) blasfemar;
(D) magoar.

2 - Assinale a única alternativa que apresenta antônimo 
para a palavra aversão:

(A) repugnância;
(B) repulsa;
(C) empatia;
(D) antipatia. 

3 - “É como se a natureza etc., etc.” A razão pela qual o 
período não pôde ser finalizado pelo cronista se deve à 
seguinte característica dele:

(A) “Gostava de ser moço.”
(B) “Gosto do mar perfeito que nunca se repete.”
(C) “Mas não sou uma pessoa tropical.”
(D) “O mar de Torres estava verde como nunca mais esteve.”

4 - O sentimento que predomina no parágrafo final da 
crônica pode ser identificado como:

(A) arrependimento;
(B) nostalgia;
(C) contentamento;
(D) indiferença.

5 - Assinale a alternativa a seguir em que foram marcadas 
apenas palavras variáveis:

(A) “Os únicos objetos estranhos no mar eram os nossos 
pés, e como isso faz tempo.”

(B) “Os únicos objetos estranhos no mar eram os nossos 
pés, e como isso faz tempo.”

(C) “Os únicos objetos estranhos no mar eram os nossos 
pés, e como isso faz tempo.”

(D) “Os únicos objetos estranhos no mar eram os nossos 
pés, e como isso faz tempo.”
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6 - Todas as palavras a seguir foram corretamente 
identificadas quanto à sua classe gramatical, EXCETO 
UMA. Assinale-a:

(A) “Quando chega o verão começo a me imaginar em 
Londres, estocando meus tintos para o inverno.” 
(conjunção subordinativa adverbial)

(B) “Quando chega o verão começo a me imaginar em 
Londres, estocando meus tintos para o inverno.” 
(pronome pessoal do caso reto)

(C) “Quando chega o verão começo a me imaginar em 
Londres, estocando meus tintos para o inverno.” 
(preposição essencial)

(D) “Quando chega o verão começo a me imaginar em 
Londres, estocando meus tintos para o inverno.” 
(pronome possessivo)

7 - Em “O inverno é o preço que a gente paga para ser 
outono...”, a oração em destaque exerce o mesmo valor 
de um:

(A) adjetivo;
(B) substantivo;
(C) advérbio de lugar;
(D) advérbio de tempo.

8 - Assinale a alternativa a seguir em que foi corretamente 
identificada a função sintática do termo em destaque:

(A) “Minha terra preferida é o outono em qualquer lugar.” 
(predicativo do objeto)

(B) “Minha terra preferida é o outono em qualquer lugar.” 
(objeto direto)

(C) “Minha terra preferida é o outono em qualquer lugar.” 
(adjunto adnominal)

(D) “Minha terra preferida é o outono em qualquer lugar.” 
(adjunto adnominal)

9 - Em “...estocando meus tintos para o inverno.”, há o 
emprego da seguinte figura de linguagem:

(A) ironia;
(B) sinestesia;
(C) gradação;
(D) metonímia.

10 - Em “O outono é única estação civilizada.”, há o 
emprego da seguinte figura de linguagem:

(A) personificação;
(B) anacoluto;
(C) apóstrofe;
(D) antítese.

RACIOCÍNIO LÓGICO
11 - Os dados são formas cúbicas cujos lados mostram 
figuras associadas aos números naturais de 1 a 6. Observe 
a figura a seguir.

A soma dos números das faces invisíveis na figura é igual a:

(A) 20;
(B) 21;
(C) 22;
(D) 23.

12 - Numa fábrica, 40% dos homens e 60% das mulheres 
torcem pelo Glorioso F. C. Nessa fábrica, 45% das pessoas 
são do sexo feminino. Então, nessa fábrica, a porcentagem 
de torcedores do Glorioso F. C. é igual a:

(A) 45%;
(B) 47%;
(C) 49%;
(D) 50%.

13 - Aqui, todo A é B e todo B é C, mas nem todo C é 
B, nem todo B é A. Nesse caso, avalie as afirmativas a 
seguir:

I - Todo A é C.
II - Todo C que é B também é A.
III - Todo C que é A também é B.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, apenas;
(B) I e II, apenas;
(C) II e III, apenas;
(D) I e III, apenas.
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14 - Ou Ana vai a Resende ou Gil vai a São Paulo ou Lucas 
vai ao Rio de Janeiro. Se Gil vai a São Paulo, então Pedro 
vai a Itatiaia. Se Pedro vai a Itatiaia então Lucas vai ao Rio 
de Janeiro. Mas Lucas não vai ao Rio de Janeiro. Então:

(A) Pedro vai a Itatiaia e Gil vai a São Paulo;
(B) Ana vai a Resende e Gil não vai a São Paulo;
(C) Ana não vai a Resende e Pedro não vai a Itatiaia;
(D) Pedro vai a Itatiaia e Gil não vai a São Paulo.

15 - No nosso código secreto usamos o alfabeto 
(ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ). No código, 
A é B, B é C, C é D e assim sucessivamente, até o Z, 
que é A. Assim, se quisermos escrever VIVA RESENDE, 
devemos escrever:

(A) WJWA SFSFOEF;
(B) VJVB SFTFOFG;
(C) WJWB SFTFOEF;
(D) WJWB SETEOEF.

16 - Jorge listou, em ordem alfabética, numa planilha, 
todos os funcionários de uma empresa e percebeu que ele 
próprio era o 56º nome da lista e que seu amigo Rodrigo 
era o 131º. Entre os nomes dos dois há, portanto, a seguinte 
quantidade de nomes de funcionários: 

(A) 73;
(B) 74;
(C) 75;
(D) 76.

17 - Numa festa, para cada dois homens presentes há três 
mulheres. Nesse caso, podemos garantir que o número 
total de pessoas presentes na festa é divisível por:

(A) 5, apenas;
(B) 2 e 3, apenas;
(C) 3 apenas;
(D) 2, 3 e 5. 

18 - Quantos números de três algarismos começam e 
terminam com o mesmo algarismo?

(A) 90;
(B) 100;
(C) 110;
(D) 120.

19 - CAMA está para MACA assim como BECA está para 
CABE, assim como LODO está para DOLO, assim como 
ROCA está para:

(A) CARA;
(B) CORA;
(C) CORO;
(D) CARO.

20 - Leila quer pintar uma tela, já fixada em uma parede, 
dividida em quatro quadrados como mostra a figura.

Ela dispõe de seis cores diferentes de tinta e quer pintar 
cada quadrado com uma cor diferente. O número de 
diferentes maneiras que ela tem de pintar a tela é:

(A) 60;
(B) 120;
(C) 240;
(D) 360.

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21 - Em caso de exercício irregular de suas atribuições, o 
servidor público responde:

(A) no âmbito civil, apenas;
(B) nos âmbitos civil e penal, apenas;
(C) nos âmbitos administrativo e penal, apenas;
(D) nos âmbitos civil, penal e administrativo.

22 - A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem, dentre 
outros, os fundamentos a seguir relacionados, EXCETO:

(A) a soberania;
(B) o monoteísmo;
(C) a dignidade da pessoa humana;
(D) o pluralismo político.

23 - Avalie se os objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil incluem:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Estão corretos os objetivos:

(A) I e III, apenas;
(B) II e IV, apenas;
(C) I, III e IV, apenas;
(D) I, II, III e IV.
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24 - A organização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos. Nos 
termos da Constituição federal, os Estados podem:

(A) incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-
se para se anexarem a outros, ou formarem novos 
Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da 
população diretamente interessada, através de plebiscito, 
e do Congresso Nacional, por lei complementar;

(B) estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou 
seus representantes relações de dependência ou aliança, 
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse 
público;

(C) recusar fé aos documentos públicos;
(D) criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

25 - A emissão de moeda compete:

(A) aos Estados;
(B) aos Municípios;
(C) à União;
(D) ao Congresso Nacional. 

26 - Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção 
e garantia das pessoas portadoras de deficiência é de 
competência:

(A) exclusiva da União;
(B) exclusiva dos Estados e Municípios;
(C) exclusiva da União e dos Municípios;
(D) comum da União, dos Estados, do Distrito federal e 

dos Municípios.

27 - A eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores 
é feita em pleito direto e simultâneo, realizado em todo o 
País e confere mandatos de:

(A) 2 anos;
(B) 3anos;
(C) 4 anos;
(D) 5 anos.

28 - São da competência dos Municípios os seguintes itens, 
EXCETO:

(A) legislar sobre assuntos de interesse local;
(B) substituir a legislação federal e a estadual no que 

couber;
(C) instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 

bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da 
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes 
nos prazos fixados em lei;

(D) criar, organizar e suprimir distritos, observada a 
legislação estadual.

29 - A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios deve obedecer, dentre outros, 
ao princípio de:

(A) impessoalidade;
(B) amoralidade;
(C) privaticidade;
(D) promiscuidade.

30 - Em relação à administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios avalie as afirmativas 
a seguir:

I - Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 
forma da lei.

II - O prazo de validade do concurso público será de até 
um ano, prorrogável uma vez, por igual período.

III - É garantido ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical.

IV -  É garantido aos servidores públicos civis e militares 
o direito de greve.

Estão corretas as afirmativas:

(A) II e IV, apenas;
(B) I e III, apenas;
(C) I, II e IV, apenas;
(D) I, II, III e IV.

31 - Em relação ao Senado Federal, NÃO é correto 
afirmar que:

(A) compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito 
Federal, eleitos segundo o princípio majoritário;

(B) cada Estado e o Distrito Federal elegem dois 
Senadores, com mandato de oito anos;

(C) a representação de cada Estado e do Distrito Federal é 
renovada de quatro em quatro anos, alternadamente;

(D) cada Senador é eleito com dois suplentes.

32 - Em caso de impedimento do Presidente e do 
Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, 
será chamado ao exercício da Presidência:

(A) o Presidente da Câmara dos Deputados;
(B) o Presidente do Senado Federal;
(C)  o Presidente do Supremo Tribunal Federal;
(D)  o Ministro da Justiça.
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33 - Em relação à Segurança Pública, é correto afirmar que:

(A) é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos;
(B) é exercida para a preservação da ordem pública 

e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
exclusivamente através das polícias civis e militares;

(C) os Municípios podem constituir guardas municipais 
destinadas à proteção de seus bens, serviços e 
instalações, conforme dispuser a lei;

(D) as polícias militares e os corpos de bombeiros militares 
subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios.

34 - “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.”

(art. 5º, Constituição Federal) 

Em relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir:

I - Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, 
nos termos da Constituição Federal.

II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei;

III - Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante;

IV - A expressão da atividade intelectual, artística, científica 
e de comunicação depende de censura ou licença.

V - É plena a liberdade de associação, para fins lícitos, de 
caráter paramilitar.

Estão corretas as afirmativas:

(A) IV e V, apenas;
(B) I, II e III, apenas;
(C) I, II e III, apenas;
(D) I, II, III, IV e V.

35 - Em relação aos princípios que regem a aplicação de 
medidas específicas de proteção previstas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, NÃO é correto afirmar que:

(A) a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma 
contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e 
prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes 
são titulares;

(B) a plena efetivação dos direitos assegurados a crianças e 
a adolescentes por esta Lei e pela Constituição Federal, 
salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, é 
de responsabilidade primária e solidária das 3 (três) 
esferas de governo, sem prejuízo da municipalização 
do atendimento e da possibilidade da execução de 
programas por entidades não governamentais;

(C) a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas 
autoridades e instituições cuja ação seja indispensável 
à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança 
e do adolescente;

(D) a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais 
se desobriguem de seus deveres para com a criança e 
o adolescente.

36 - De acordo com o ECA, “o acolhimento institucional 
e o acolhimento familiar são medidas de proteção ______, 
utilizáveis como forma de transição para reintegração 
familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em 
família substituta, não implicando ______.”

As lacunas são corretamente preenchidas respectivamente 
por:

(A) provisórias e excepcionais / privação de liberdade;
(B) permanentes / liberdade assistida;
(C) corriqueiras e duradouras / controle social sobre o 

acolhido;
(D) transitórias e corriqueiras / liberdade vigiada.

37 - Avalie se, verificada a prática de ato infracional, a 
autoridade competente pode aplicar ao adolescente as 
seguintes medidas:

I – advertência.
II - obrigação de reparar o dano.
III - prestação de serviços à comunidade.
IV - liberdade assistida.
V - inserção em regime de semi-liberdade.
VI - internação em estabelecimento educacional.

Podem ser aplicadas as medidas:

(A) I, III e V, apenas;
(B) II, IV, V e VI, apenas;
(C) I, II, III e IV, apenas;
(D) I, II, III, IV, V e VI.

38 - O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que 
a internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita 
aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Nesse 
caso, NÃO é correto afirmar que:

(A) será permitida a realização de atividades externas, a 
critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa 
determinação judicial em contrário;

(B) a medida não comporta prazo determinado, devendo 
sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão 
fundamentada, no máximo a cada seis meses;

(C) em nenhuma hipótese o período máximo de internação 
excederá a um ano;

(D) a liberação será compulsória aos vinte e um anos de 
idade.
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39 - Avalie se, de acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro, compete aos órgãos e entidades executivos de 
trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, as 
seguintes ações, dentre outras:

I - Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de 
trânsito, no âmbito de suas atribuições.

II - Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito 
de veículos, de pedestres e de animais, e promover 
o desenvolvimento da circulação e da segurança de 
ciclistas.

III - Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, 
os dispositivos e os equipamentos de controle viário.

IV - Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar 
as medidas administrativas cabíveis, por infrações de 
circulação, estacionamento e parada previstas neste 
Código, no exercício regular do Poder de Polícia de 
Trânsito.

V - Aplicar as penalidades de advertência por escrito e 
multa, por infrações de circulação, estacionamento 
e parada previstas neste Código, notificando os 
infratores e arrecadando as multas que aplicar.

Estão corretas as ações:

(A) I, II, III, IV e V;
(B) I, III e V, apenas;
(C) II e IV, apenas;
(D) I e III, apenas. 

40 - O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à 
circulação deve obedecer, dentre outras, às seguintes 
normas, EXCETO uma. Assinale-a.

(A) a circulação far-se-á pelo lado direito da via, 
admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

(B) quando uma pista de rolamento comportar várias 
faixas de circulação no mesmo sentido, são as da 
esquerda destinadas ao deslocamento dos veículos 
mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa 
especial a eles destinada, e as da direita, destinadas 
à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de 
maior velocidade;

(C) o condutor deverá guardar distância de segurança 
lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem 
como em relação ao bordo da pista, considerando-se, 
no momento, a velocidade e as condições do local, da 
circulação, do veículo e as condições climáticas;

(D) quando veículos, transitando por fluxos que se 
cruzem, se aproximarem de local não sinalizado em 
rotatória terá preferência de passagem aquele que 
estiver circulando por ela.






