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Andando há 40 anos por este país, catando dinheiro 
para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. Acreditar 
na terra, no homem, na chuva, na benção, na semen-
te, no fruto, no coração, na mente… na inteligência. 
Aprendi, com o meu povo, que quando uma coisa 
está muito séria, o melhor que se faz é brincar com 
ela. E, naquelas tardes terríveis, sozinho num quarto 
de hotel, esperando a hora do show, eu comecei a 
desenhar o país dos meus sonhos. Um país onde 
cada lavrador tenha um par de bois para puxar seu 
arado e que de tarde, ao voltar para casa, encontre 
um par de filhos o esperando e à noite quando for 
dormir, tenha um par de pernas para amar; no país 
dos meus sonhos, todo pobre vai comer, todo hospital 
terá remédios, todo aluno terá colégio, todo professor 
ganhará um salário decente e todo policial apenas 
prenderá os bandidos, em vez de os ajudar a matar e 
a roubar; no país dos meus sonhos todo cego vai ver, 
todo surdo vai ouvir e todo mudo vai ver e ouvir coi-
sas tão lindas que nem será preciso dizer nada; no 
país dos meus sonhos a integração do homem com a 
natureza será tanta que eu chego a imaginar uma 
árvore dizendo a um homem: “Você me tratou tão 
bem, foi tão legal comigo, que eu gostaria de me 
transformar na mesa da sua casa, nas cadeiras onde 
sua família sentará, no berço do seu filho”. No país 
dos meus sonhos, o homem branco, afinal, vai desco-
brir que o coração do negro é do tamanho do seu e o 
sangue da mesma cor. O país dos meus sonhos um 
dia será verdade. E ele será tão feliz que nem vai pre-
cisar de mim para fazer rir um pouco. Não faz mal. Eu 
perco o emprego, mas não perco o meu sonho. Boa 
noite. 
CHICO ANYSIO.  

http://sitenotadez.net/cronicas/ 
 
1) O termo destacado abaixo possui valor de um sin-
tagma que se encontra na alternativa: 
 
“todo mudo vai ver e ouvir coisas tão lindas que nem 
será preciso dizer nada.” 
 
A) O dinheiro que está em cima do móvel é meu; 
B) Esta é a casa a que fiz referência; 
C) Gosto da mulher que tu és; 
D) Os candidatos cujas provas foram entregues po-
dem sair; 
E) O desejo de quanto quero ser aprovado não é 
muito. 
 
2) A relação sintática, em destaque, no fragmento  
abaixo é a mesma da alternativa: 
 
“Eu perco o emprego, mas não perco o meu so-
nho.” 
 
A) Quando uma coisa está muito séria, o melhor é 
brincar com ela; 
 

B) Todo professor ganhará um salário decente e todo 
policial apenas prenderá os bandidos; 
C) Eu chego a imaginar uma árvore dizendo a um 
homem: “Você me tratou tão bem, foi tão legal co-
migo; 
D) Ele será tão feliz que nem vai precisar de mim; 
E) Andando há 40 anos por este país, catando dinhei-
ro para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. 
 
3) O fragmento destacado abaixo possui diretrizes 
sintáticas de: 
 
“No país dos meus sonhos a integração do homem 
com a natureza será tanta que eu chego a imaginar 
uma árvore dizendo a um homem.” 
 
A) Um complemento nominal; 
B) Uma oração consecutiva; 
C) Uma oração causal; 
D) Uma oração comparativa; 
E) Um complemento verbal. 
  
4) A alternativa CORRETA quanto à gramática nor-
mativa se encontra na alternativa: 
 
A) A coerência gramatical permanece a mesma se for 
acrescida a palavra “atrás” em: “Andando há 40 anos 
atrás” assim como ocorrem em: “eu nasci há 10 mil 
anos atrás”; 
B) As vírgulas em “no homem, na chuva, na benção, 
na semente, no fruto, no coração, na mente” são em-
pregadas pela mesma regra do fragmento “E, naque-
las tardes terríveis, sozinho num quarto de hotel”; 
C) Ao substituir a palavra onde em “Um país onde” 
por “aonde” o enunciado permanece em conjuntura 
com a gramática normativa; 
D) O verbo “haver” empregado no primeiro período, 
possui mesma função do verbo em: “ Há vários alu-
nos aqui”; 
E) O sujeito do aprender em “Aprendi, com o meu 
povo” é classificado como elíptico. 
 
5) Depreende-se da charge abaixo: 
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I. A expressão da poupança completa o nome rendi-
mento, sendo classificado como complemento nomi-
nal. 
II. “À taxa Selic” possui características de um comple-
mento verbal, conjunturado ao verbo de forma indire-
ta. 
III. A omissão do acento grave deixa o enunciado com 
as diretrizes gramaticais. 
 
Está CORRETA a alternativa:  
 
A) II; 
B) I e II; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I.  
 
6) Assinale a alternativa que melhor completa os es-
paços em branco do fragmento. 
 
“ A ..................... é um ......................... que atinge a 
boa parte dos brasileiros. Dessa forma, as comidas 
devem ser ........................ para que este problema 
seja controlado e a ..................... de sal este-
ja ..................... controle.” 
 
A) Hiper-tensão – mal – insossa – taxa – sob; 
B) Hipertenção – mau – insoça – taxa – sobre; 
C) Hipertensão – mal – insossa – taxa – sob;   
D) Hipertenção – mau – inçossa – tacha – sobre; 
E) Ipertensão – mal – inçoça – tacha – sob. 
 
7) A alternativa em que NÃO foi obedecida às regras 
de concordância é: 
 
A) Fui eu quem falou sobre o seu caso; 
B) Devem haver mais pessoas com cursos de nível 
superior no futuro; 
C) 80% da população brasileira assistiu ao final dos 
campeonatos regionais; 
D) A multidão de fanáticos torcedores aplaudiram 
seus times; 
E) As provas terminarão ao meio dia e meia hora.  
 
8) Observe as placas a seguir: 
 

 
 
 

 
 
I. As partículas “se” presente nos enunciados possu-
em mesmas classificações gramaticais. 
II. Há incoerência gramatical nos dois enunciados, 
haja vista que, os verbos de ambas as placas devem 
estar no plural. 
III. Há incoerência gramatical apenas na placa I, haja 
vista que a partícula “se” apassiva o sujeito e na placa 
II indetermina o sujeito. 
IV. O sujeito da primeira placa é “apartamentos”. E o 
sujeito da segunda placa é “profissionais”.   
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e IV; 
B) II e IV; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I e II. 
 
9) A alternativa que preenche CORRETAMENTE o 
enunciado abaixo se encontra: 
 
I. Com os olhos fixos no rei o servo falou: .............. 
......................... irá ao Brasil. 
II. Logo a notícia se espalhou e chegou distorcida ao 
Brasil, onde se comentava que o príncipe visitaria 
esta Terra, onde falavam que ......................                                
................ chegaria em breve. 
III. É sabido que em breve o Papa visitará o Brasil. Ao 
mencionar o nome do sacerdote indiretamente, deve-
se dizer ........................................ 
 
A) Sua majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
B) Vossa majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
C) Vossa majestade -  Vossa alteza – Vossa onipo-
tência; 
D) Vossa majestade – Sua alteza – Sua santidade; 
E) Sua majestade – Vossa alteza – Vossa santidade. 
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10) Transpondo o enunciado abaixo para o plural ob-
tem-se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Ex-guardas-costas mantém polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
B)  Os ex-guardas-costas manteem polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
C) Ex-guarda-costas mantéem polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
D) Os ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
E) Ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson. 

11) Na lei Orgânica são expostas no Art. 18 as obri-
gações dos Vereadores do Município de Serra Talha-
da (PE). Sobre este assunto analise as proposições 
abaixo: 
 
I. Dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhecer 
de sua renúncia e afastá-los, definitivamente, do exer-
cício do cargo, nos termos desta Lei. 
II. Conceder licença, para afastamento, ao Prefeito, 
ao Vice-Prefeito e aos Vereadores. 
III. Votar moção de censura pública ou mérito aos 
Secretários Municipais, representantes do poder pú-
blico, e aos demais cidadãos em relação ao desem-
penho de suas funções. 
IV. Autorizar o Prefeito a ausentar-se do Município 
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 
V. Autorizar a referendo e convocar plebiscito, exceto 
os casos previstos nesta Lei. 
 
A) Estão corretas apenas a I, II e III; 
B) Estão corretas apenas a II e IV; 
C) Estão corretas apenas a III, IV e V; 
D) Todas as alternativas estão corretas; 
E) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
12) As ações do Governo Municipal na Educação de 
Serra Talhada receberam o reconhecimento 
__________, a Medalha ______________________. 

O Cerimonial de entrega da premiação aconteceu no 
Centro de Convenções em Olinda - PE, no dia 28 de 
abril de 2012. A secretaria Municipal de Educação 
esteve representada pelo Sr. Joaquim Alves da Silva, 
que assume a Pasta da Diretoria de Planejamento.  
 
A) Do Instituto Tiradentes de Minas Gerais; Instituição 
nota 10; 
B) Do Ministério da Educação e Cultura; Instituição 
nota 10; 
C) Do ENEAD; Jovens Talentos; 
D) Do Ministério da Educação e Cultura; Amigos da 
Escola; 
E) Do Instituto Tiradentes de Minas Gerais; Presiden-
te Tancredo Neves - Mérito Educação. 
 
13) Sobre os ilustres nomes que comandaram o Mu-
nicípio de Serra Talhada (PE), alguns se destacam, 
começando as jornadas políticas com o Barão do Pa-
jeú em 1892, até os dias de hoje. Qual desses senho-
res abaixo citados obtiveram o mandato maior: 
 
A) Hildo Pereira de Menezes; 
B) Sebastião Andrade Oliveira; 
C) José Ferdinando Feitosa; 
D) Augusto César E. de Carvalho; 
E) N.D.A. 
 
14) Serra Talhada (PE) é bastante conhecida como a 
Capital do Xaxado, mas também por ter grandes per-
sonagens históricos talhadenses. Sobre estes nativos 
de Serra Talhada é INCORRETO afirmar: 
 
I. Agamenom Magalhães - Ministro da Justiça e do 
Trabalho no Governo Vargas, Interventor e depois 
Governador de Pernambuco, considerado um dos 
grandes “estadista” da política nacional. 
II. Solidônio Leite - Instrumentista, considerado um 
dos maiores do mundo. 
III. Moacir Santos – Filósofo. 
IV. Arnoud Rodrigues - Ator, escritor, humorista, com-
positor e cantor. 
V. Virgolino Ferreira da Silva (Lampião) - Figura em-
blemática que trafega entre o bem e o mal. Conside-
rado o rei do Cangaço, Lampião “reinou” nos sertões 
de 1922 até 1938 quando foi morto numa emboscada 
em Sergipe. Considerado herói por alguns e bandido 
por outros, escreveu uma das principais páginas da 
história do Nordeste e do Brasil. 
 
A) Estão corretas apenas a I, II e III; 
B) Estão corretas apenas a II e III; 
C) Estão corretas apenas a I, IV e V; 
D) Estão corretas apenas a III, IV e V; 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
15) As melhores Secretarias Municipais de Educação 
do Brasil foram homenageadas durante o Congresso 
Nacional da Educação Pública Municipal, em Santa 
Catarina. A educação de Serra Talhada (PE) está 
incluída entre as cem e recebe o 10º Prêmio Educa 
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Brasil, na pessoa do secretário Israel Silveira. A Se-
cretaria de Educação de Serra Talhada (SEST) obte-
ve tal premiação devido a: 
 
A) O trabalho de inclusão e melhoria da qualidade do 
ensino e a política de valorização dos professores; 
B) Melhor estrutura física e equivalente aproveitamen-
to do corpo docente da mesma; 
C) Mais alto percentual de capacitação profissional no 
programa de treinamento de mídias digitais; 
D) Terceira colocação nas Olimpíadas Nacionais de 
Ciências Exatas e suas Tecnologias; 
E) Segundo lugar Nacional no ENEM, nas escolas 
públicas. 
 
16) Antonio Palocci anunciou a saída da casa civil e 
foi o primeiro ministro do governo da presidente Dilma 
Rousseff a deixar o cargo. O ex-chefe da Casa Civil 
anunciou sua saída no dia 7 de junho de 2011, quan-
do foram divulgadas denúncias de que seu patrimônio 
aumentou 20 vezes em quatro anos, entre 2006 e 
2010. Depois da renúncia de Palocci, quem assumiu 
seu lugar: 
 
A) Paulo Bernardo; 
B) Gleisi Hoffman; 
C) Moreira Franco; 
D) Helena Chagas; 
E) Celso Amorim. 
 
17) O primeiro 7 de Setembro, Dia da Independência, 
da presidente Dilma Rousseff foi marcado por protes-
tos em Brasília. Esta manifestação ocorreu a partir de 
mobilizações das pessoas nas redes sociais. Sobre 
esta manifestação é CORRETO afirmar: 
 
A) Foi uma Marcha a favor da Independência das mu-
lheres e contra o machismo; 
B) Foi denominada Marcha Contra a Corrupção; 
C) Foi uma movimentação contra a homofobia; 
D) Foi organizado por jovens, contra as drogas; 
E) Foi uma manifestação em combate ao câncer de 
mama. 
 
18) Começou tímida na Tunísia, ainda no final de 
2010. Logo uma onda varreu o Oriente Médio e o nor-
te da África. A revolta pelo fim dos regimes autoritá-
rios tomou conta de países. Sobre essas revoltas co-
nhecidas como Primavera Árabe, responda: Qual di-
tador foi derrubado pelo povo primeiro: 
 
A) Hosni Mubarak; 
B) Muamar Kadafi; 
C) Zine El Abidine Bem Ali; 
D) Abdullah Saleh; 
E) Rei Hamed. 
 
19) Sobre as atuações do IPHAN em Pernambuco, 
analise as proposições abaixo: 
 
 

I. No município de Jaboatão dos Guararapes, execu-
tou-se obra de preservação na Igreja Nossa Senhora 
dos Prazeres. 
II. Na cidade de Goiana, foi restaurada a Igreja Nossa 
Senhora do Amparo, após trabalho emergencial. 
III. Com a participação dos monges carmelitas na 
contratação de mão-de-obra, a cobertura e as esqua-
drias da nave do Convento de Santo Alberto foram 
restauradas. 
IV. Em Igarassu, a Igreja de São Cosme e São Dami-
ão teve sua rede elétrica refeita, ganhando nova ilu-
minação, obras de recuperação do piso e da cobertu-
ra, com recursos e supervisão do IPHAN. 
V. Em Olinda a igreja abacial do Mosteiro São Bento 
teve seus elementos artísticos restaurados, sobretudo 
o altar-mor; em operação que durou sete meses, en-
volvendo 30 profissionais. 
 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I, III e V; 
B) Apenas II, IV e V; 
C) Apenas III, IV e V; 
D) Apenas I e II; 
E) I, II, III, IV e V. 
 
20) União para promover os estados do Nordeste no 
país e no exterior. Essa foi a tônica do discurso do 
secretário de Turismo de Pernambuco, Silvio Costa 
Filho, na apresentação, no Recife (PE), sobre os pre-
parativos dos estados nordestinos para a Copa de 
2014. A platéia é composta por empresários brasilei-
ros e estrangeiros que participam do Encontro Inter-
nacional de Investimentos Imobiliários e Turísticos do 
Nordeste Brasileiro. 
 
Qual das alternativas abaixo é uma cidade do Nor-
deste brasileiro que NÃO sediará a Copa do Mundo 
de 2014: 
 
A) Salvador; 
B) Recife; 
C) Natal; 
D) Ceará; 
E) Maceió. 

21) Leia a situação hipotética abaixo, julgue as afir-
mativas e marque a alternativa CORRETA: 
 
Um guarda municipal de uma Prefeitura, no seu expe-
diente de trabalho, observou que no prédio de uma 
determinada secretaria havia uma sobrecarga na ins-
talação elétrica e que havia fios descascados encos-
tando um no outro, provocando curto-circuito e faís-
cas.  
 
De acordo com a situação hipotética acima, é COR-
RETO afirmar que, o guarda municipal por questões 
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de segurança e prevenção de incêndios deve avisar 
ao chefe imediato, da presença de um  técnico qualifi-
cado, para executar ou reparar as instalações elétri-
cas, assim que encontrar os seguintes problemas: 
 
I. Constante abertura dos dispositivos de proteção 
(disjuntores). 
II. Fiações expostas. 
III. Existência de aterramento adequado para as insta-
lações e equipamentos elétricos, tais como: ar condi-
cionado, etc. 
IV. Queimas frequentes de fusíveis. 
 
Está(ão) CORRETA(s):  
 
A) As afirmativas I, II, III e IV;  
B) Apenas as afirmativas I, II e IV;  
C) Apenas as afirmativas I e IV; 
D) Apenas as afirmativas II, III e IV; 
E) Apenas a afirmativa III. 
 
22) Como manutenção da segurança no trabalho e 
Prevenção de acidentes, Os extintores de incêndio 
devem ser apropriados para o local a ser protegido. 
Mesmo não tendo sido usado o extintor, a recarga 
deverá ser feita: 
 
I. Após 1 (um) ano: tipo Pós Químico Seco. 
II. 6 (seis) meses: tipo espuma. 
III. Após 1 (um) ano: água Pressurizada. 
 
Está(ão) INCORRETA(s):  
 
A) As afirmativas I, II e III;  
B) Apenas as afirmativas I e III;  
C) Apenas as afirmativas II e III; 
D) Apenas a afirmativa II;  
E) Apenas a afirmativa I.  
 
23)  Pela tabela de classes de incêndio tipo: A, B e C 
e dos agentes extintores mais usados, julgue as afir-
mativas abaixo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. CLASSES DE INCÊNDIOS "A" - De superfícies pla-
nas e profundidade, lixo, fibras, papéis e madeiras.   
TIPOS DE EXTINTORES UTILIZADOS COM        
EFICIÊNCIA: pó químico seco e gás carbônico (CO²).   
II. CLASSES DE INCÊNDIOS "B"  - De superfície 
querosene, gasolina, óleos, tintas, graxa e gases.  
TIPOS DE EXTINTORES UTILIZADOS COM        

EFICIÊNCIA: espuma e pó químico seco. 
III. CLASSES DE INCÊNDIOS "C" - Equipamentos 
elétricos energizados. 
TIPOS DE EXTINTORES UTILIZADOS COM       EFI-
CIÊNCIA: gás carbônico. 
 
Está(ão) CORRETA(s):  
 
A) As afirmativas I, II e III;  
B) Apenas a afirmativa II;  
C) Apenas as afirmativas II e III;  
D) Apenas a afirmativa III;  
E) Apenas a afirmativa I.  
 
24) Com relação a função do servidor público no car-
go de Guarda Municipal, julgue as afirmativas abaixo:  
 
I. A atuação exclusiva do guarda municipal é de cará-
ter ostensivo, de modo a inibir, dificultar e impedir 
qualquer ação delituosa, mostrando-se dinâmico nas 
suas atitudes. 
II. A área de guarda sob a responsabilidade do servi-
dor, envolve somente a parte de entrada do imóvel 
vigiado, com parcial controle das instalações físicas 
orientadas pelo chefe imediato do setor ou departa-
mento da prefeitura. 
III. O guarda municipal deve ser organizado e discipli-
nado nas suas funções de modo a nunca se omitir de 
fiscalizar, controlar e vigiar, estando sempre compro-
metido com a segurança de imóveis de pessoas físi-
cas e estabelecimentos comerciais, com a dignidade 
da pessoa humana e a satisfação do usuário final. 
IV. Visando não perder a atenção da área vigiada, o 
guarda municipal não deve permitir aglomeração de 
pessoas em seu posto; caso necessite dar informa-
ções, deve ser o mais breve possível e cuidando, 
num primeiro momento, de sua própria segurança. 
  
Está(ão) INCORRETA(s):  
 
A) Apenas a afirmativa I;  
B) Apenas as afirmativas I, II e III; 
C) Apenas as afirmativas II e IV; 
D) Apenas as afirmativas  II e III; 
E) Apenas  a afirmativa IV. 
 
25) É vedado ao servidor público municipal, EXCE-
TO: 
 
A) Prejudicar deliberadamente a reputação de outros 
servidores ou de cidadãos que deles dependam; 
B) Desviar servidor público para atendimento a inte-
resse particular; 
C) Manter limpo e em perfeita ordem o local de traba-
lho, seguindo os métodos mais adequados à sua or-
ganização e distribuição; 
D) Utilizar-se de quaisquer recursos pertencentes ao 
patrimônio público municipal em benefício próprio ou 
de terceiros; 
E) Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no 
âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio 
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ou de terceiros; 
 
26) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso, RESPECTIVA-
MENTE sobre segurança física e de instalações de 
um servidor público no cargo de guarda municipal: 
 
(    ) O guarda municipal deve se conscientizar da res-
ponsabilidade que assume no tocante à segurança 
física das instalações e da integridade das pessoas 
que se encontram no local sob sua guarda. 
(   ) A portaria é um dos principais pontos de seguran-
ça de qualquer estabelecimento vigiado. Trata-se de 
um ponto que exige do guarda municipal conheci-
mento efetivo de suas atividades, raciocínio rápido, 
organização, dinâmica e boa capacidade de comuni-
cação. 
(   ) São exemplos de medidas estáticas referente a 
segurança física e de instalações: Identificação pes-
soal, abordagem à distância, sinalização entre os in-
tegrantes da equipe de segurança em casos de pes-
soas em atitude suspeita, contato telefônico com em-
presas fornecedoras e prestadoras de serviços para 
confirmar dados de funcionários. 
 
A sequência CORRETA é: 
  
A) V – V – V;  
B) V – F – V; 
C) F – V – V;  
D) V – V – F;  
E) V – F – F.  
 
27) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso, RESPECTIVA-
MENTE a respeito de manutenção e conservação de 
arma de fogo: 
 
(    ) Não devem ser usados óleos ou solventes em 
spray diretamente nas armas.  
(     ) Para a limpeza antes do tiro é muito importante 
que se remova, com o uso de uma escova e um sol-
vente apropriado, todos os resíduos de pólvora do 
cano e demais áreas adjacentes que estejam sujeitas 
àqueles resíduos.  
(   ) Para a limpeza normal da arma não usada na 
prática do tiro ou guardada há algum tempo é neces-
sário esfregá-la com um pano (malha de algodão) 
ligeiramente embebido em óleo. 
(   )  As pistolas, espingardas e metralhadoras, por 
suas características de construção, podem ser limpos 
e lubrificados sem a necessidade de qualquer des-
montagem, ao contrário dos revólveres, nas quais a 
desmontagem parcial terá que acontecer para se ob-
ter uma manutenção adequada. 
 
A sequência CORRETA é: 
  
A) V – V – V – V;  
B) V – F – F – F; 
C) V – F – V – F; 

D) F – V – F – V;  
E) V – F – V – V.  
 
28) Sobre boletim de ocorrência – B.O,  marque a 
alternativa INCORRETA:  
 
A) O Boletim de Ocorrência é um registro de casos 
atípicos, para posterior investigação sem a necessi-
dade a priori de instauração de Inquérito Policial; 
B) O Boletim de Ocorrência é um documento não ofi-
cial  em casos de instauração policial para infratores 
no caso de peculato; 
C) O Boletim de Ocorrência é o instrumento que do-
cumenta mas não materializa um fato que pode ter 
conseqüência jurídica. Exceto nos casos de "delatio 
criminis."; 
D) O Boletim de Ocorrência só deve ser requerido por 
um advogado e/ou defensor público em casos de da-
nos ao patrimônio público; 
E) Todas as alternativas acima estão incorretas 
 
29) Sobre conhecimentos de uso referente a arma de 
fogo, julgue os itens abaixo: 
 
I. Semi-automática - são aquelas nas quais a muni-
ção é colocada na câmara de combustão, depende 
exclusivamente da força muscular do atirador. 
II. Armas de repetição - são aquelas cujo carrega-
mento se faz mecanicamente e que comportam carga 
para vários tiros, podendo efetuar outros tantos dispa-
ros antes de ser necessário alimentá-las novamente. 
III. Armas de retrocarga - são armas que aproveitam a 
força expansiva dos gases apenas para a auto-
alimentação, dependendo cada tiro de acionamento 
particular, pelo atirador, da tecla do gatilho. 
IV. Automática - são armas que também aproveitam a 
força dos gases para a auto-alimentação, mas acio-
nada pelo primeiro tiro, continuarão a atirar, consu-
mindo a carga do carregador, enquanto não for rela-
xada a pressão do dedo do atirador sobre a tecla do 
gatilho. 
 
Está(ão) INCORRETA(s): 
 
A) Apenas a afirmativa II;  
B) Apenas as afirmativas I, III e IV;  
C) Apenas as afirmativas II e IV; 
D) Apenas as afirmativas I e III; 
E) Apenas  a afirmativa I. 
 
30) Sobre normas referente ao controle de entrada e 
saída de veículos em estacionamentos de repartições 
públicas, julgue os itens abaixo: 
 
I. É conveniente que, caso seja autorizado o acesso, 
o veículo adentre apenas com o condutor, de modo 
que os demais ocupantes desembarquem e acessem 
pela entrada de pedestres. 
II. Caso o estabelecimento não disponha de clausura 
e, em se tratando de veículo com compartimento fe-
chado (baú), não é viável que se determine seu in-
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gresso de ré, de modo que seja aberto o baú, depois 
da abertura do portão, a fim de que o guarda não se 
exponha ao vistoriar o veículo e, nem ocorra invasão. 
III. Cumprir rigorosamente as normas internas é dever 
do servidor público responsável pela área. 
 
Está(ão) CORRETA(s):  
 
A) Apenas a afirmativa III;  
B) Apenas as afirmativas I e II;  
C) Apenas as afirmativas II e III; 
D) Apenas as afirmativas I e  III; 
E) As afirmativas I, II e III.  
 
31) São deveres do servidor público municipal: EX-
CETO: 
 
A) Ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de 
que sua ausência provoca danos ao trabalho ordena-
do, refletindo negativamente em todo o sistema; 
B) Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, 
aperfeiçoando o processo de comunicação e contato 
com o público; 
C) Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e aten-
ção, respeitando a capacidade e as limitações indivi-
duais de todos os usuários do serviço público, sem 
qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, 
sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho políti-
co, opção sexual e posição social, abstendo-se, des-
sa forma, de causar-lhes dano moral; 
D) Comunicar imediatamente a seus superiores todo 
e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, 
exigindo as providências cabíveis; 
E) Abster-se, de forma absoluta, de exercer sua fun-
ção, poder ou autoridade com finalidade estranha ao 
interesse público, mesmo que observando as formali-
dades legais cometendo qualquer violação expressa 
à lei. 
 
32) Várias medidas de proteção devem ser adotadas, 
incluindo restrição de acesso. No caso da segurança 
tipo: BARREIRAS,  que representam uma ajuda na 
proteção das áreas de segurança, tem o propósito de: 
 
I. Diminuir o poder de detectar do pessoal da segu-
rança, canalizando as entradas e saídas de pessoas, 
materiais e veículos. 
II. Impedir ou retardar tentativas de invasões. 
III. Servir como dissuasivo psicológico contra entra-
das permitidas. 
IV. Delimitar área geográfica pertencente à instala-
ção. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) As afirmativas I, II, III e IV;  
B) Apenas as afirmativas II e IV;  
C) Apenas as afirmativas I, II e IV; 
D) Apenas as afirmativas II, III e IV; 
E) Apenas a afirmativa III. 
 

33) O sigilo profissional para um guarda de seguran-
ça, não é virtude, é dever. Nesse caso, NÃO é permi-
tido informar a pessoas alheias ao serviço: 
 
I. Armamento utilizado. 
II. Sistema de alarmes existentes no estabelecimento. 
III. Sem justa causa, segredo, de que tem ciência em 
razão de função, ofício ou profissão, e cuja revelação 
possa produzir dano a outrem. 
 
Está(ão) CORRETA(s):  
 
A) Apenas a afirmativa III;  
B) Apenas as afirmativas I e III;  
C) Apenas as afirmativas II e III;  
D) Apenas as afirmativas I e  II; 
E) As afirmativas I, II e III.  
 
34) São  Ilícitos Administrativos: EXCETO: 
 
I. Assiduidade habitual. 
II. Incontinência pública e conduta escandalosa, na 
repartição. 
III. Ofensa física, em serviço, a servidor ou a particu-
lar, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. 
IV. Improbidade administrativa. 
 
Está(ão) INCORRETO(s):  
 
A) Apenas a afirmativa I;  
B) Apenas as afirmativas I e II; 
C) Apenas a afirmativa III; 
D) Apenas as afirmativas I e IV; 
E) Apenas  as afirmativas II, III e IV. 
 
35) São providências que um Guarda Municipal deve 
ter quando ocorrer um crime ou algum evento crítico:  
 
(      ) Proteger os vestígios que poderão desaparecer. 
(      ) Arrolar testemunhas. 
(      ) Deter as partes envolvidas. 
(      ) Salvar vidas. 
(     ) Não deixar que pessoas não autorizadas entrem 
no local. 
   
A sequência CORRETA é: 
  
A) V – V – V – V – V;  
B) V – F – V – V – V; 
C) V – V – V – V – F; 
D) F – V – V – V – V;  
E) F – F – V – V – V. 
  
36) Nos serviços de Ronda dos guardas municipais, 
julgue os itens abaixo:  
   
I. O conceito da ronda não está baseado na capacida-
de que os recursos humanos têm de poderem se mo-
vimentar, e sim, de constituir-se em uma atividade 
operacional, pela qual os guardas de segurança patri-
monial, circulam pelas áreas e instalações físicas, 



 

CONCURSO PÚBLICO SERRA TALHADA 
GUARDA MUNICIPAL  - 8 - 

 

numa rotina de fiscalização e de inspeções periódi-
cas. 
II. Em muitas instalações físicas, em decorrência do 
tamanho da área a ser protegida, e/ou por razões de 
especificações nas atividades de segurança, é neces-
sário que o guarda municipal saia circulando pela á-
rea, fazendo inspeções e averiguações, exceto, nos 
casos em que haja objetivos de manutenção do grau 
de segurança, determinado no plano de segurança 
em caráter sigiloso. 
III. Uma vez definida a utilização do sistema de ronda 
dos guardas municipais, o ponto de partida para a 
implantação desse sistema, é a definição dos trajetos 
a serem percorridos pelos servidores responsável 
pela segurança.  
IV. Nos pontos estabelecidos para a passagem dos 
servidores responsável pela segurança é a realização 
das verificações e inspeções, ao longo dos percursos 
de ronda, além de marcar presença e observar, eles 
devem colher informações sobre eventos anormais, 
eventos suspeitos e em desconformidades com os 
padrões de funcionamento dos locais.  
  
Está(ão) INCORRETA(s):  
 
A) Apenas as afirmativas I e II; 
B) Apenas as afirmativa II;  
C) Apenas as afirmativas II e III; 
D) Apenas a afirmativa I;  
E) Apenas  a afirmativa IV. 
 
37) São regras básicas para um bom atendimento 
telefônico no serviço público: 
 
I. Diga simplesmente alô, quando se tratar de ligação 
interna. 
II. Tenha sempre a relação de telefones úteis, bem 
como a relação de ramais, visando prestar um serviço 
melhor. 
III. Seja hábil e se perceber excitação e ansiedade em 
quem lhe fala, procure cuidadosamente ajudá-lo a 
expressar-se. 
IV. Utilize termos técnicos que pessoas fora de sua 
área não entendam. 
 
Está(ão) INCORRETA(s):  
 
A) Apenas a afirmativa I;  
B) Apenas as afirmativas II e III; 
C) Apenas a afirmativa IV; 
D) Apenas as afirmativas I e IV; 
E) Apenas  as afirmativas I, III e IV. 
 
38) Sobre a classificação de bens públicos podem 
ser: 
 
I. De uso especial. 
II. Dominiais. 
III. De uso comum. 
 
 

Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) Apenas a afirmativa I;  
B) Apenas as afirmativas II e III; 
C) Apenas as afirmativas I e II;  
D) Apenas a afirmativa III;  
E) As afirmativas I, II e III.  
 
39) Ao servidor público referente à Guarda Municipal 
compete: EXCETO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Tomar conhecimento das ordens existentes a res-
peito de sua ocupação, ao iniciar qualquer serviço, 
para o qual se encontre escalado; 
B) Atender com presteza as ocorrências para as 
quais for solicitado e/ou defrontar-se; 
C) Elaborar boletim de ocorrências e guias de entre-
ga, com zelo e imparcialidade; 
D) Efetuar a segurança de dignitários, quando neces-
sário; 
E) Cumprir, ocasionalmente em casos omissos, as 
ordens emanadas de seus superiores hierárquicos. 
 
40) Para assegurar a correta e segura utilização de 
uma arma, deve-se compreender e seguir, cuidado-
samente, algumas regras básicas de segurança, EX-
CETO: 
 

 
 
A) Sempre trate uma arma como se estivesse carre-
gada; 
B) Jamais pergunte se uma arma está carregada, ve-
rifique você mesmo; 
C) Mantenha ocasionalmente o cano da arma aponta-
do do para uma direção e o dedo dentro da tecla do 
gatilho até o momento de disparar; 
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D) Somente entregue para outra pessoa a arma aber-
ta e descarregada; 
E) Em caso de defeito na arma, nunca tente consertar 
ou fazer ajustes; procure o serviço autorizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




