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Cargo: Guarda Municipal de 2ª Classe- Sede (Masculino) 
Guarda Municipal de 2ª Classe- Sede (Feminino) 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões: 
 
O Grilo professor 
 
      Em tempos muito remotos, num dos mais quentes dias do 
Inverno, o Diretor da Escola entrou inesperadamente na sala onde 
o Grilo dava aos grilinhos a sua aula sobre a arte de cantar, 
precisamente no momento da exposição em que lhes explicava 
que a voz do Grilo era a melhor e a mais bela de todas a vozes, 
uma vez que se produzia mediante a adequada fricção das asas 
contras as costas, enquanto que os Pássaros cantavam tão mal 
porque se empenhavam em fazê-lo com a garganta, 
evidentemente o órgão do corpo humano menos indicado para 
emitir sons doces e harmoniosos. Ao ouvir aquilo, o Diretor, que 
era um Grilo muito sábio, assentiu várias vezes com a cabeça e 
retirou-se, satisfeito de que na Escola tudo continuasse como nos 
velhos tempos. 
 
(Augusto Monterroso) 
 
01. De acordo com o Grilo, os Pássaros cantavam tão mal 
porque: 
a) Não queriam cantar. 
b) Não ouviam o Diretor. 
c) Se empenhavam em fazê-lo com a garganta que era o órgão 

do corpo humano menos indicado para emitir sons doces e 
harmoniosos. 

d) Não sabiam cantar. 
 
02. Assinale a questão em que todas as palavras estão escritas 
corretamente: 
a) Puseram, compusesse, explendor, obesa, pêsames, mudes. 
b) Puseram, compusesse, esplendor, obesa, pêsames, mudez. 
c) Puseram, compusesse, explendor, obesa, pêzames, mudez. 
d) Puseram, compusesse, esplendor, obesa, pêsames, mudes. 
 
03. Marque a alternativa em que todas as palavras estão escritas 
corretamente: 
a) toucinho, miçanga, escasses, submissão, seiscentos. 
b) toucinho, missanga, escassez, submissão, seiscentos. 
c) toucinho, miçanga, escassez, submissão, seicentos. 
d) toucinho, miçanga, escassez, submissão, seiscentos. 
 
04. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Jegue, berinjela, ranger, lagem, jirau. 
b) Arranje, canjica, jerimuns, vertigem, ajeitar. 
c) Pegajento, traje, gorjeie, lisonjeador, sarjeta. 
d) Injeção, enjeitar, despejei, dejeto, jiló. 
 
05. 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, pôs, 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. 
 
06. ““. Ao ouvir aquilo, o Diretor, que era um Grilo muito sábio, 
assentiu várias vezes com a cabeça e retirou-se, satisfeito de que 
na Escola tudo continuasse como nos velhos tempos.” 
O Numeral em negrito é: 
a) Ordinal. 
b) Fracionário. 
c) Multiplicativo. 
d) Cardinal. 

07. “... enquanto que os Pássaros cantavam  tão mal porque se 
empenhavam em fazê-lo com a garganta ...” 
O Modo dos Verbos é: 
a) Subjuntivo. 
b) Imperativo. 
c) Indicativo. 
d) Infinitivo. 
 
08. “... o Diretor da Escola entrou inesperadamente na sala...” 
A Voz do Verbo é: 
a) Ativa. 
b) Passiva. 
c) Ativa e Passiva. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
09. Vossa Excelência é usado para: 
a) Altas autoridades. 
b) Cardeais. 
c) O Papa. 
d) Imperadores. 
 
10. “... no momento da exposição em que lhes explicava ...” 
O Tempo do Verbo está no: 
a) Pretérito Mais– que – perfeito. 
b) Pretérito Imperfeito. 
c) Futuro do Presente. 
d) Pretérito Perfeito. 
 
11. “... era um Grilo muito sábio...” 
O Predicado é: 
a) Verbal. 
b) Transitivo. 
c) Intransitivo. 
d) Nominal. 
 
12. “... a voz do Grilo era a melhor e a mais bela de todas as 
vozes...” 
O Grau do Adjetivo é: 
a) Comparativo de Igualdade 
b) Superlativo Absoluto Analítico 
c) Superlativo Relativo de Superioridade 
d) Comparativo de Superioridade 
 
Matemática 
 
13. Qual é o volume de uma caixa quadrada, sabendo-se que o 
lado dessa caixa mede 5 �? 
a) 75 �� 
b) 125 �� 
c) 225 �� 
d) 15 �� 
 
14. Considere a figura abaixo: 

 
Sabendo-se que �	



 = 3 �, ��



 = 2 �, ��



 = 24 � e ��



 =
12 �, qual a área da região clara da figura? 
a) 284 �� 
b) 280 �� 
c) 282 �� 
d) 286 �� 
 
15. Um triângulo retângulo tem um cateto com 8 � de medida e 
a hipotenusa medindo 13 �. Qual a medida do outro cateto? 
a) 5 � 
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b) 21 � 
c) √105 � 
d) 

��
�  � 

 
16. Hoje meu irmão tem o dobro da minha idade. Daqui 
será 8 anos mais velho do que eu. Quantos anos meu irmão tem 
hoje? 
a) 16 anos 
b) 18 anos 
c) 20 anos 
d) 14 anos 
 
17. Hoje minha mãe tem 59 anos. Daqui cinco anos ela terá o 
dobro da minha idade. Quantos anos eu tenho hoje?
a) 27 
b) 22 
c) 32 
d) 37 
 

18. Qual o conjunto solução da equação ��
� � 3

a) � = �� �
� , 6! 

b) � = ��
� , 6! 

c) � = �� �
� , �

�! 
d) � = ��

� , �
�! 

 
19. Qual o conjunto solução da equação "� � 36
a) � = ��7, 4! 
b) � = ��7, 7! 
c) � = ��4, 7! 
d) � = ��4, 4! 
 
20. Uma aplicação financeira de #$ 5.000,00
gerou, em nove meses, um montante de #$ 5.090
mensal da aplicação? 
a) 0,20% 
b) 1,00% 
c) 2,00% 
d) 0,02% 
 
21. Um cliente aplica, a juros simples, #$ 3.940
meses a taxa de 0,6% ao mês. Qual o valor dos juros gerado por 
essa aplicação? 
a) #$ 165,48 
b) #$ 16.548,00 
c) #$ 1.654,80 
d) #$ 16,58 
 
22. Ao final de três meses, um capital aplicado a juros simples, 
com taxa de 0,2% ao mês, rende juros no valor de 
o montante gerado por essa aplicação? 
a) #$ 5.834,80 
b) #$ 92,80 
c) #$ 614,80 
d) #$ 5.800,00 
 
23. O triplo do que eu tenho é 

�
' do dobro do que você tem. Se 

você tem #$ 280,00, qual o valor que eu tenho?
a) #$ 112,00 
b) #$ 28,00 
c) #$ 2.800,00 
d) #$ 1.008,00 
 
24. A distância entre as cidades � e 	 é vinte quilômetros. Essa 
distância calculada em centímetros é igual a: 
a) 2.000.000 � 
b) 2.000 � 
c) 200.000 � 
d) 20.000 � 

Hoje meu irmão tem o dobro da minha idade. Daqui 7 anos ele 
anos mais velho do que eu. Quantos anos meu irmão tem 

anos. Daqui cinco anos ela terá o 
dobro da minha idade. Quantos anos eu tenho hoje? 

3( ∙  �2" * �
�( = 0? 

36 = 13? 

00 a juros simples 
090,00. Qual a taxa 

940,00 durante sete 
ao mês. Qual o valor dos juros gerado por 

Ao final de três meses, um capital aplicado a juros simples, 
ao mês, rende juros no valor de #$ 34,80. Qual 

do dobro do que você tem. Se 

, qual o valor que eu tenho? 

é vinte quilômetros. Essa 

Conhecimentos Gerais 
 
25. São problemas urbanos nas grandes cidades, exceto:
a) Parte significativa da população mais pobre vive em cortiços e 

favelas. 
b) Há um grande número de moradores de ruas.
c) A violência urbana tem crescido envolvendo principalmente a 

população jovem, seja como vitima, seja como responsáveis.
d) Organização de quadrilhas ligadas ao narcotráfico que se 

desenvolvem onde a presença do Estado e de infraestrutura é 
mais eficiente. 

 
26. Observe a figura. 

A figura acima que representa a abreviatura dos pontos cardeais, 
colaterais e subcolaterais é denominada de:
a) Bússola. 
b) Astrolábio. 
c) Rosa-dos-ventos. 
d) Estrela D’alva 
 
27. Foi definida pelas Nações Unidas como a “degradação da 
terra nas zonas áridas e semiáridas e subúmidas secas resultante 
de fatores diversos como as variações climáticas e as atividades 
humanas”. Por degradação da terra se entende degradação dos 
solos e dos recursos hídricos; degradação da vegetação e da 
biodiversidade e redução da qualidade de vida da população 
afetada.  
O fenômeno descrito no texto é:
a) A erosão. 
b) O intemperismo. 
c) A lixiviação. 
d) A desertificação. 
 
28. Observe a figura abaixo. 
 
 

 
O processo de constante mudança do estado físico da água na 
natureza como demonstrado na figura é denominado de:
a) Ciclo do carbono. 
b) Ciclo hidrológico. 
c) Ciclo da vida. 
d) Ciclo do Hidrogênio. 
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29. O___________ tem uma área de aproximadamente 165 
milhões de km². É o mais extenso de todos. Está situado entre as 
terras australianas, asiáticas e americanas e possui as maiores 
profundidades conhecidas. 
O nome do oceano que preenche adequadamente a lacuna é: 
a) Oceano Atlântico. 
b) Oceano Pacífico. 
c) Oceano Índico. 
d) Oceano Glacial Ártico. 
 
30. Leia o trecho da composição “Saga da Amazônia” de Vital 
Farias e responda a questão. 
Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta 
mata verde, céu azul, a mais imensa floresta 
no fundo d'água as Iaras, caboclo lendas e mágoas 
e os rios puxando as águas 
No lugar que havia mata, hoje há perseguição 
grileiro mata posseiro só prá lhe roubar seu chão 
castanheiro, seringueiro já viraram até peão 
afora os que já morreram como ave-de-arribação 
Zé de Nata tá de prova, naquele lugar tem cova 
gente enterrada no chão [...] 
 
São problemas da Amazônia abordados na canção, exceto: 
a) Desmatamento. 
b) Conflitos pela posse de terra entre grileiros e posseiros. 
c) Poluição dos rios pela extração de minerais. 
d) Assassinatos e perseguições aos castanheiros e seringueiros. 
 
31. Substâncias brutas extraídas da natureza que são 
transformadas pela ação do ser humano e depois utilizadas na 
fabricação de produtos. Por exemplo: o couro que, retirado dos 
animais se presta a fabricação de calçados, bolsas, malas etc., e 
certas rochas que, após extraídas, são empregadas na produção 
de cal e do cimento.  
Essas substâncias brutas são denominadas de: 
a) Produtos. 
b) Mercadorias. 
c) Matérias-primas. 
d) semimanufaturados. 
 
32. Observe o mapa. 

 
 
O continente representado no mapa acima é: 
a) A África. 
b) A Ásia. 
c) A Oceania. 
d) A Europa. 
 

33. Para promover a melhorar da qualidade do ar que se respira 
nas cidades, as autoridades poderiam adotar as seguintes 
medidas, exceto: 
a) Fiscalizar as indústrias quanto ao uso obrigatório de filtros de 

gases tóxicos nas chaminés. 
b) Fiscalizar o uso de catalisadores antipoluição no escapamento 

dos carros e caminhões. 
c) Substituir os gases nocivos das embalagens aerossóis, que 

entram em reação com a camada de ozônio na atmosfera, por 
substâncias ofensivas. 

d) Incentivar o uso de meios de transporte que não utilizem 
derivados de carvão ou petróleo, como trens e carros 
elétricos.  

 
34. É o centro da Terra. Ele é composto principalmente de ferro e 
níquel e apresenta temperaturas muito elevadas, cerca de 
6000ºC. Trata-se: 
a) Do manto. 
b) Do núcleo. 
c) Da crosta terrestre. 
d) Da litosfera. 
 
35. Os seres humanos sempre buscaram explicações para a 
origem do Universo e do planeta Terra. Hoje, a hipótese mais 
aceita é a de que o Universo surgiu de uma grande explosão 
denominada de: 
a) Boom Espacial. 
b) Geóide. 
c) Big Bang. 
d) Fat Man. 
 
36. Segundo a pesquisadora Nancy Hauers em seu livro “Nossa 
Terra, Nossas Raízes”, no povoamento de Itápolis predominou o 
imigrante: 
a) Espanhol. 
b) Italiano. 
c) Japonês. 
d) Português. 
 
37. A palavra Itápolis foi idealizada por José Belarmino 
Fernandes e Salvador Del Guércio, que simplificou o nome mas 
manteve o seu significado. Itápolis é uma palavra híbrida formada 
por: itá – da língua tupi e pólis –do grego, cuja a tradução seria: 
a) Cidades das Pedras. 
b) Cidade das Britas. 
c) Cidade dos Minérios. 
d) Cidade das Rochas. 
 
38. O artigo 111 da Lei Orgânica do município de Itápolis dispõe 
que ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-
se as seguintes disposições, exceto: 
a) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, 

ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 
b) Investido no mandato de Prefeito será afastado do cargo, 

emprego ou função, sendo-lhe vedado optar pela sua 
remuneração. 

c) Será inamovível. 
d) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de 

mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para 
todos os efeitos legais, exceto para promoção por 
merecimento. 

 
39. O artigo 7º da Constituição Federal dispõe que são direitos 
dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social, exceto: 
a) Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou 

acordo coletivo. 
b) Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 
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c) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 
quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de 
horários e a redução da jornada, mediante acordo ou 
convenção coletiva de trabalho. 

d) Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com 
a duração de cento e oitenta dias. 

 
40. A partir de 1970, surgiram novas culturas no espaço agrário 
brasileiro, como, por exemplo, a soja. 
Sobre esse produto, assinale a alternativa correta. 
a) Cultura de subsistência, produzida, principalmente, na região 

Centro-Oeste do país. 
b) Cultura produzida em pequenas propriedades e, 

principalmente, para o mercado interno. 
c) Cultura produzida por grandes empresas rurais e destinada, 

principalmente, ao mercado externo. 
d) Cultura produzida em escala comercial e dominante na Zona 

da Mata nordestina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




