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Cargo: Guarda Municipal de 2ª Classe- N. América 
(Masculino)  
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões: 
 

NEGRO 
Raul Bopp  

Pesa em teu sangue a voz de ignoradas origens 
As florestas guardaram na sombra o segredo da tua 

história 
 

A tua primeira inscrição em baixo-relevo 
Foi uma chicotada no lombo  

Um dia 
Atiraram-te no bojo de um navio negreiro 

E durante longas noites e noites 
Vieste escutando o rugido do mar 
Como um soluço no porão soturno  

O mar era um irmão da tua raça  
Uma madrugada 

Baixaram as velas do convés 
Havia uma nesga de terra e um porto 
Armazéns com depósitos de escravos 

E a queixa dos teus irmãos amarrados em coleiras de 
ferro  

Principiou aí a tua história  
O resto 

a que ficou para trás 
O Congo as florestas e o mar 

continuam a doer na corda do urucungo. 
 
01. No texto a palavra urucungo significa: 
a) Alimentação 
b) Instrumento musical 
c) Religião 
d) Doença 
 
02.  Assinale a questão em que todas as palavras estão escritas 
corretamente: 
a) Maisena, virose, quizeram, pouso, goianense 
b) Maisena, virose , quizeram, pouso, goianense 
c) Maisena, virose, quiseram, pouso, goianense 
d) Maizena, virose, quiseram, pouso, goianense 
 
03. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Vertigem, lajem, berinjela, jirau, arranje, jegue 
b) Jiu-jitsu, cerejeira, Sergipe, jerimuns,canjica, jirau 
c) Varejista, gorjear, massagem, pajem, margem, prestígio 
d) Gerimuns, varejista, girau, berinjela,arranje,jegue 
 
04. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
acentuadas  corretamente: 
I - Retrós, cajá, supôs, saída, balaústre,  saída, nêutron 
II - Papéis, prestígio, colégio, jiló, gás, pos, pêssego 
III - Vírus, crê, víssemos, vintém, pólen, fiéis, órfãos 
IV - Urupês, Atlântico, ímã, mocotó, Júpiter, cipó, céu 
a) Apenas as alternativas I e II 
b) Apenas as alternativas I, III e IV 
c) Todas as alternativas estão corretas 
d) Apenas as alternativas II, III e IV 

 
05. “Viajei com um nutricionista para São Paulo.” 
O Artigo em negrito é: 
a) Definido 
b) Personativo 
c) Indefinido 
d) Numerativo 
 
06. “ Foi uma chicotada no lombo.” 
O Numeral em negrito é: 
a) Ordinal 

b) Fracionário 
c) Multiplicativo 
d) Cardinal 
 
07. “Baixaram as velas do convés.” 
O Modo do Verbo é: 
a) Subjuntivo 
b) Imperativo 
c) Indicativo 
d) Infinitivo 
 
08. “As florestas guardaram na sombra o segredo da tua 
história.” 
A Voz do Verbo é: 
a) Ativa 
b) Passiva 
c) Ativa e Passiva 
d) Nenhuma das alternativas 
 
09. Vossa Eminência é usado para: 
a) Altas autoridades 
b) Cardeais 
c) O Papa 
d) Imperadores 
 
10. “ O mar era um irmão da tua raça 
O Predicado da oração é: 
a) Verbal 
b) Intransitivo 
c) Nominal 
d) Transitivo 

 
11.“ Leandro é tão belo quanto inteligente.” 
O Grau do Adjetivo é: 
a) Comparativo de Igualdade 
b) Comparativo de Inferioridade 
c) Comparativo de Superioridade 
d) Comparativo Superlativo 

 
12. Assinale a alternativa incorreta em relação a crase: 
a) Atribuiu o insucesso à má formação  
b) As meninas voltaram à escola 
c) Eu uso calcados à Luis XV 
d) Não assisto à filmes de guerras 
 
Matemática 
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16. Eu trabalho com compra e revenda de produtos. Na terça
feira eu comprei um produto e paguei �$ 20,00
eu revendi esse mesmo produto por um valor 20
sexta-feira eu voltei a comprar esse mesmo produto, só que por 
um valor 18% mais barato em relação ao valor que eu vendi na 
quarta-feira. Qual foi o valor que eu paguei pelo produto na 
sexta-feira? 
a) �$ 20,04 
b) �$ 17,95 
c) �$ 18,82 
d) �$ 19,68 
 
17. Um cliente aplica, a juros simples, �$ 4.280,00
meses a taxa de 0,9% ao mês. Qual o valor dos juros gerado por 
essa aplicação? 
a) �$ 1.540,80 
b) �$ 15,48 
c) �$ 154,08 
d) �$ 15.408,00 
 
18. Ao final de quatro meses, um capital aplicado a juros simples, 
com taxa de 0,3% ao mês, rende juros no valor de 
o montante gerado por essa aplicação? 
a) �$ 6.900,00 
b) �$ 151,80 
c) �$ 772,80 
d) �$ 6.982,80 
 
19. Qual o conjunto solução da equação �� − 96
a) # = $−11, 12% 
b) # = $−11, 11% 
c) # = $−12, 11% 
d) # = $−12, 12% 
 
20. Qual o conjunto solução da equação 2�� & 3�
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21. O triplo de um número sucede o sucessor do dobro desse 
número em 97 unidades. Qual é esse número? 
a) 97 
b) 98 
c) 101 
d) 99 
 
22. Hoje meu pai tem 63 anos. Daqui a 5 anos ele terá o dobro 
da minha idade. Qual a minha idade hoje? 
a) 37 
b) 29 
c) 39 
d) 27 
 
23. Se somarmos minha idade e da minha mãe, a soma é 
Daqui 3 anos, minha mãe será 21 anos mais velha do que eu. 
Hoje, quais são as idades minha e da minha mãe, 
respectivamente nessa ordem? 
a) 21 e 46 anos 
b) 24 e 43 anos 
c) 22 e 45 anos 
d) 23 e 44 anos 
 
24. Qual é o volume de uma caixa quadrada, sabendo
lado dessa caixa mede 6 '? 
a) 108 '� 
b) 36 '� 
c) 18 '� 
d) 216 '� 
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Conhecimentos Gerais 
 
25. Observe a charge e responda a questão.

Charge disponível em: http://filipefuscaldi.com.br. Acesso em 
11/02/2012. 
 
A charge acima critica: 
a) As enchentes que assolam os grandes centros urbanos.
b) O elevado número de moradores de ruas nas áreas urbanas.
c) O favelamento de parte significativa da população pobre.
d) Os problemas do transporte urbano e a queda na qualidade de 

vida nas grandes cidades 
 
26. O ________ mede aproximadamente 73 milhões d
terceiro em tamanho e está localizado entre Ásia, Antártida, 
Oceania e África.  
O nome do oceano que preenche adequadamente a lacuna é:
a) Oceano Atlântico. 
b) Oceano Pacífico. 
c) Oceano Índico. 
d) Oceano Glacial Ártico. 
 
27. Formação de grandes buracos de
lençol freático e tornar inúteis áreas que geralmente seriam ou 
são utilizadas para a agricultura. São causados pela chuva e 
intempéries, em solos onde a vegetação é escassa e não mais o 
protege, que fica cascalhento 
enxurradas - estão presentes em praticamente todo o Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste do Brasil e geralmente estão associados 
ao uso do solo. Esses buracos de erosão 
a) Piracema. 
b) Voçoroca. 
c) Humífero. 
d) Pororoca. 
 
28. São processos que poluem o solo, 
a) Pesticidas quando aplicados nas lavouras.
b) Deposição de lixo em terrenos a céu aberto.
c) Fertilizantes quando aplicados nas lavouras.
d) Embalagens de papel, plástico ou vidros quando reciclado
 
29. Os bicombustíveis, também conhecidos como 
agrocombustíveis, são produzidos de plantas. Assinale a 
alternativa que contenha uma planta 
biocombustível. 
a) Café. 
b) Cana-de-açúcar. 
c) Pinhão manso. 
d) Milho. 
 
30.  Leia o trecho da composição “Rancho Triste” de Pena 
Branca e Xavantinho e responda a questão. 
Seu moço, lá na roça ainda existe
Um ranchinho muito triste 
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Observe a charge e responda a questão. 

 
Charge disponível em: http://filipefuscaldi.com.br. Acesso em 

As enchentes que assolam os grandes centros urbanos. 
O elevado número de moradores de ruas nas áreas urbanas. 
O favelamento de parte significativa da população pobre. 
Os problemas do transporte urbano e a queda na qualidade de 
vida nas grandes cidades  

O ________ mede aproximadamente 73 milhões de km². É o 
terceiro em tamanho e está localizado entre Ásia, Antártida, 

O nome do oceano que preenche adequadamente a lacuna é: 

buracos de erosão que podem atingir o 
lençol freático e tornar inúteis áreas que geralmente seriam ou 
são utilizadas para a agricultura. São causados pela chuva e 

solos onde a vegetação é escassa e não mais o 
protege, que fica cascalhento e suscetível de carregamento por 

estão presentes em praticamente todo o Sul, 
Oeste do Brasil e geralmente estão associados 

ao uso do solo. Esses buracos de erosão  são denominados de: 

São processos que poluem o solo, exceto: 
Pesticidas quando aplicados nas lavouras. 
Deposição de lixo em terrenos a céu aberto. 
Fertilizantes quando aplicados nas lavouras. 
Embalagens de papel, plástico ou vidros quando reciclados. 

Os bicombustíveis, também conhecidos como 
agrocombustíveis, são produzidos de plantas. Assinale a 
alternativa que contenha uma planta não produtora de 

Leia o trecho da composição “Rancho Triste” de Pena 
Branca e Xavantinho e responda a questão.  
Seu moço, lá na roça ainda existe 
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Porque não tem morador 
Um dia o lavrador cheio de filhos 
Deixou a roça de milho 
E pra cidade se mudou  
Pensando ser feliz mais que na roça 
Deixou a sua palhoça 
Pra morar no arranha-céu 
Mas tudo não passou de um sonho antigo 
Hoje sem lar, sem abrigo 
Desempenha o seu papel  
O problema social denunciado na composição é: 
a) A migração campo-campo. 
b) A migração campo-cidade. 
c) A migração sazonal. 
d) A migração pendular. 
 
31. São populações tradicionais que residem nas proximidades 
dos rios e têm a pesca artesanal como principal atividade de 
subsistência e cultivam pequenos roçados para consumo próprio. 
Podem praticar também atividades extrativistas. O texto refere-se 
aos: 
a) Povos Ianomamis. 
b) Povos bárbaros. 
c) Povos ribeirinhas. 
d) Povos palafitas. 
 
32. No Brasil, principalmente no _______________, há um tipo 
de manifestação popular, baseada na música e na poesia, 
chamada “repente”. Quem faz esse tipo de arte é____________. 
Por que esse nome? Porque o texto não está pronto; é criado no 
momento em que o artista está cantando. 
As expressões que completam adequadmente e na ordem as 
lacunas são: 
a) Norte - repelente. 
b) Sudeste - repentista. 
c) Centro-Oeste - repetente. 
d) Nordeste - repentista. 
 
33. Um dos sérios problema ecológico que vem ocorrendo no 
Brasil ultimamente é a devastação da Floresta Amazônica. São 
consequências negativas desse processo, exceto: 
a) Expulsão de indígenas e posseiros. 
b) Perda da biodiversidade e extinção de certas espécies 

animais e vegetais. 
c) Enriquecimento do solo pelas cinzas das queimadas. 
d) Alterações climáticas em algumas áreas. 
 
34. "Pelo Tratado de Petrópolis, assinado em 1903, a 
___________abria mão de todo o Acre em troca de territórios 
brasileiros do Estado de Mato Grosso mais a importância de 2 
milhões de libras esterlinas e a construção da ferrovia Madeira-
Mamoré, ligando os rios Mamoré (em Guajará-Mirim-RO) e o 
Madeira (afluente do rio Amazonas, que corta a cidade de Porto 
Velho, em Rondônia), com o objetivo de permitir o escoamento 
da produção regional, sobretudo de borracha. Joaquim Francisco 
de Assis Brasil participou ativamente das negociações, tendo 
representado o governo brasileiro em sua assinatura. 
O país a que pertencia o Acre e que preenche a lacuna é: 
a) Bolívia. 
b) Venezuela. 
c) Colômbia. 
d) Guiana Francesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Observe o mapa. 
 

 
 
O continente representado acima é: 
a) A Ásia. 
b) A Oceania. 
c) A América do Sul. 
d) A África.  
 
36.  Aqueles que saem de sua terra natal são chamados de 
________. Nos lugares de destino, aqueles que vieram de fora 
são chamados de _______________. 
As expressões que preenchem as lacunas são respectivamente: 
a) emigrantes – imigrantes. 
b) emigrantes – forasteiros. 
c) Forasteiros – emigrantes. 
d) imigrantes – emigrantes. 
 
37. A cidade de Itápolis-SP está situada na microrregião de: 
a) Araraquara. 
b) Taquaritinga. 
c) Matão. 
d) Tabatinga. 
 
38. São pontos turísticos da cidade de Itápolis, exceto: 
a) Paredão. 
b) Salto da Onça. 
c) Museu Arqueológico Boa Vista. 
d) Parque Ecológico Boa Vista. 
 
39. O artigo 108 da Lei Orgânica do Município de Itápolis dispõe 
sobre a aposentadoria do servidor. Sobre esse assunto é 
incorreto afirmar: 
a) O servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo 

os proventos integrais quando decorrentes de acidente em 
serviços, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa 
ou incurável, especificadas em Lei e proporcionais nos 
demais casos. 

b) O servidor será aposentado compulsoriamente aos setenta 
anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
serviço. 

c) O servidor será aposentado voluntariamente aos trinta e cinco 
anos de serviço se homem, e aos vinte e oito se mulher, com 
proventos integrais. 

d) O servidor será aposentado voluntariamente aos trinta anos 
de efetivo exercício em funções de magistério se professor, e 
vinte e cinco, se professora, com proventos integrais. 

 
40. O artigo 202 da constituição Federal o regime de previdência 
privada, de caráter complementar e organizado de forma 
autônoma em relação ao regime geral de previdência social, 
será: 
a) Facultativo para todos os trabalhadores. 
b) Obrigatório para todos os trabalhadores. 
c) Vedado para os servidores públicos. 
d) Facultativo apenas para os servidores públicos. 




