
CARGO:  GUARDA MUNICIPAL

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Deixe memórias agradáveis sobreviverem em tempos de tristeza.”

F12 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

TARDE

1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Com um pouco de exagero, costumo dizer
que todo jogo é de azar. Falo assim referindo-me ao
futebol, que, ao contrário da roleta ou da loteria,
implica tática e estratégia, sem falar no principal, que
é o talento e a habilidade dos jogadores. Apesar
disso, não consegue eliminar o azar, isto é, o acaso.

[...]
Não quero dizer com isso que o resultado das

partidas de futebol seja apenas fruto do acaso, mas a
verdade é que, sem um pouco de sorte, neste campo,
como em outros, não se vai muito longe; jogadores,
técnicos e torcedores sabem disso, tanto que todos
querem se livrar do chamado “pé-frio”. Como não
pretendo passar por supersticioso, evito aderir
abertamente a essa tese, mas quando vejo, durante
uma partida, meu time perder “gols feitos”, nasce-me
o desagradável temor de que aquele não é um bom
dia para nós e de que a derrota é certa.

Que eu, mero torcedor, pense assim, é
compreensível, mas que dizer de técnicos de futebol
que vivem de terço na mão e medalhas de santos sob
a camisa e que, em face de cada lance decisivo, as
puxam para fora, as beijam e murmuram orações?
Isso para não falar nos que consultam pais de santo e
pagam promessas a Iemanjá. É como se dissessem:
treino os jogadores, traço o esquema do jogo, armo
jogadas, mas, independentemente disso, existem
forças imponderáveis que só obedecem aos santos e
pais de santo; são as forças do acaso.

Mas não se pode descartar o fator psicológico
que, como se sabe, atua sobre os jogadores de
qualquer esporte; tanto isso é certo que, hoje, entre
os preparadores das equipes há sempre um
psicólogo. De fato, se o jogador não estiver
psicologicamente preparado para vencer, não dará o
melhor de si.

Exemplifico essa crença na psicologia com a
história de um técnico inglês que, num jogo decisivo
da Copa da Europa, teve um de seus jogadores
machucado. Não era um craque, mas sua perda
desfalcaria o time. O médico da equipe, depois de
atender o jogador, disse ao técnico: “Ele já voltou a si
do desmaio, mas não sabe quem é.” E o técnico:
“Ótimo! Diga que ele é o Pelé e que volte para o
campo imediatamente”.

Jogos de azar

(Ferreira Gullar)

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Assinale a opção em que, ao reescrever o período
abaixo de maneira hipotética, a relação entre os
verbos está correta.

“[...] jogadores, técnicos e torcedores sabem disso,
tanto que todos querem se livrar do chamado
‘pé-frio’.”

A) Caso jogadores, técnicos e torcedores saibam
disso, vão querer se livrar do chamado “pé-frio”.

B) Se jogadores, técnicos e torcedores soubessem
disso, iriam querer se livrar do chamado “pé-frio”.

C) Se jogadores, técnicos e torcedores souberem
disso, iriam querer se livrar do chamado “pé-frio”.

D) Caso jogadores, técnicos e torcedores saibam
disso, quiseram se livrar do chamado “pé-frio”.

E) Caso jogadores, técnicos e torcedores
soubessem disso, vão querer se livrar do
chamado “pé-frio”.

Questão 03

A oração destacada em: “COMO NÃO PRETENDO
PASSAR POR SUPERSTICIOSO, evito aderir
abertamente a essa tese [...]” expressa ideia de:

A) causa.
B) tempo.
C) consequência.
D) conformidade.
E) comparação.

Questão 04

Assinale a afirmativa correta de acordo com o texto.

A) O futebol difere de jogos como roleta e loteria,
porque não leva em conta o acaso.

B) Apesar de dizer o contrário, o autor, no texto,
acaba se mostrando supersticioso.

C) Os profissionais do futebol entram em campo
confiando apenas em suas habilidades.

D) É indiscutível que, para um bom resultado no jogo,
o técnico precisa manipular o acaso.

E) Só o preparo psicológico dos jogadores é capaz
de controlar as forças do acaso.

Questão 01

O texto se encerra com uma afirmação de conteúdo:

A) científico.
B) técnico.
C) humorístico.
D) catastrófico.
E) contraditório.

Questão 02
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Assinale a opção em que a classe gramatical a que
pertencem as palavras destacadas abaixo foi correta
e respectivamente identificada.

“[...] evito aderir abertamente A essa tese, mas
QUANDO vejo, durante uma PARTIDA, meu time
perder “gols feitos”, nasce-me o DESAGRADÁVEL
temor de que aquele não é um bom dia para nós e DE
queAderrota é certa.”

A) artigo – advérbio – substantivo – advérbio –
preposição – artigo.

B) artigo – preposição – verbo – adjetivo – conjunção
– preposição.

C) pronome – interjeição – verbo – adjetivo –
preposição – pronome.

D) preposição – preposição – substantivo – advérbio
– conjunção – artigo.

E) preposição – conjunção – substantivo – adjetivo –
preposição – artigo.

Questão 08

Assinale a opção que apresenta a reação do pai
diante da crítica da menina.

A) tristeza.
B) irritação.
C) vergonha.
D) indiferença.
E) lisonja.

Questão 09

Assinale a opção que completa, correta e
respectivamente, as lacunas das frases abaixo.

Entre ____ e os técnicos há uma grande diferença.

O jogador tocou a bola para _____ fazer o gol.

Para ____, existe uma grande diferença entre futebol
e vôlei.

Esta bola era para _____ bater!

A) mim – eu – mim – eu.

B) eu – eu – mim – mim.

C) eu – mim – eu – mim.

D) mim – mim – mim – mim.

E) eu – mim – mim – eu.

Questão 07

Em uma das palavras da tirinha falta o acento gráfico.
Aponte-a.

A) soco.
B) indiferença.
C) desnutridas.
D) importante.
E) numero.

Questão 10

O pronome destacado em “Isso para não falar nOS
que consultam pais de santo e pagam promessas a
Iemanjá.”, no 3º parágrafo, retoma a seguinte palavra
do texto:

A) jogadores.
B) medalhas.
C) torcedor.
D) técnicos.
E) nós.

Questão 05

A conjunção destacada na frase abaixo pode ser
substituída, sem alteração de sentido, por:

“Não era um craque, MAS sua perda desfalcaria o
time.”

A) portanto
B) por isso
C) porque
D) contudo
E) então

Questão 06
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Maria revende doces nas ruas do município. Ela
compra 100 doces por R$ 80,00 e revende cada doce
por R$ 2,00. O valor, em reais, que Maria lucra com
essa revenda, corresponde a:

A) R$ 80,00
B) R$ 100,00
C) R$ 120,00
D) R$ 160,00
E) R$ 200,00

MATEMÁTICA

Questão 11

Wallace foi ao mercado e fez a seguinte compra:

Calcule o valor gasto por Wallace.

A) R$ 38,60
B) R$ 46,40
C) R$ 52,80
D) R$ 58,40
E) R$ 60,80

Questão 12

Elza comprou um pacote de balas nos sabores

morango, menta e cereja. O pacote contém de

balas de morango, de balas de menta e as outras

20 balas são de cereja. Calcule a quantidade de balas

desse pacote.

A) 40
B) 60
C) 80
D) 100
E) 120

Questão 13

2
52
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Leonardo comprou uma máquina de lavar por
R$ 880,00. Ele deu uma entrada e pagará o restante
em 12 parcelas fixas e sem juros de R$ 60,00. O valor,
em reais, da entrada paga por Leonardo, foi:

A) R$ 160,00
B) R$ 180,00
C) R$ 200,00
D) R$ 220,00
E) R$ 240,00

Questão 14

Alexandre encomendou 200 salgadinhos para uma
reunião com 10 amigos; 5 desses amigos vieram
acompanhados de esposa e um filho e os outros 5,
cada um com sua namorada. Calcule o número de
salgadinhos, a mais, que Alexandre deve
encomendar.

A) 100
B) 150
C) 200
D) 250
E) 300

Questão 15

Fred comprou um carro por R$ 12.000,00 e o
revendeu por R$ 15.000,00. Calcule o percentual que
ele lucrou com a revenda do carro.

A) 10%
B) 15%
C) 20%
D) 25%
E) 30%

Questão 16

Um grupo de 15 guardas consegue patrulhar todas as
ruas de um bairro em 12 horas. Quanto tempo eles
economizarão se mais 5 guardas se juntarem ao
grupo?

A) 3 horas.
B) 6 horas.
C) 9 horas.
D) 10 horas.
E) 12 horas.

Questão 17

Lydia recebeu seu salário, gastou 20% com roupas e,
em seguida, gastou 50% do que sobrou com sapatos,
ficando, ainda, com R$ 300,00. Calcule o salário de
Lydia.

A) R$ 550,00
B) R$ 600,00
C) R$ 750,00
D) R$ 800,00
E) R$ 850,00

Questão 18

VALOR UNITÁRIO QUANTIDADE
Feijão R$ 2,00 por kg 6 kg
Farinha R$ 2,50 por kg 4 kg
Macarrão R$ 2,80 por kg 5 kg
Óleo R$ 2,60 por lata 4 latas

PRODUTO
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Questão 21

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 22

Segundo o Artigo 5º da Constituição Federal, todos
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza. Sobre os direitos dos brasileiros e
estrangeiros residentes no País, é correto afirmar:

A) O Estado não assegura a prestação de
assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva.

B) A expressão da atividade artística e científica é
passível de censura.

C) Em caso de determinação judicial, uma casa pode
ser violada sem o consentimento do morador em
qualquer horário.

D) Todos podem reunir-se pacificamente em locais
abertos ao público, independentemente de
autorização, mesmo que neste local haja outra
reunião.

E) A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu.

Segurança pública é uma atividade pertinente
___________ e _____________ como um todo,
realizada com o fito de proteger a cidadania,
prevenindo e controlando as manifestações de
criminalidade e de violência, efetivas ou potenciais,
garantindo o exercício pleno da cidadania nos limites
da lei.

Aalternativa que completa a frase corretamente é:

A) ao Governo Federal / à população.
B) a comunidade / ao político.
C) a Polícia Federal / à Polícia Militar.
D) aos órgãos estatais / à comunidade.
E) a Polícia Civil / ao povo.

Questão 23

São considerados bens públicos estaduais:

A) os lagos, rios e correntes de água em terrenos de
domínio do município.

B) as ilhas fluviais.
C) as praias marítimas.
D) as terras devolutas não compreendidas entre as

da união.
E) ruas e praças.

Questão 24

Em relação a incêndio classeA, é correto afirmar:

A) É o incêndio que envolve combustíveis sólidos
comuns, como papel, madeira, pano e borracha.

B) Caracteriza-se por não deixar resíduos, pois
queima apenas na superfície exposta e não em
profundidade.

C) Tem como método de extinção o abafamento.
D) Incêndio que envolve líquidos inflamáveis, graxas

e gases combustíveis.
E) Sua extinção é feita com agente extintor que não

conduza a corrente elétrica e que utilize o princípio
da interrupção (quebra) da reação em cadeia.

Um grupo de guardas fará patrulha motorizada. Para
executar a tarefa, dispõem de 25 viaturas, cada uma
com 5 guardas, e 5 viaturas com 4 guardas em cada
uma delas. Determine o número total de guardas
nesse grupo.

A) 125
B) 130
C) 135
D) 140
E) 145

Questão 19

Rita aplicou R$ 800,00, durante 5 meses, à taxa de
juros simples de 4% ao mês. Norma aplicou um
capital de R$ 900,00, durante o mesmo período, à
taxa de juros simples de 3% ao mês. Calcule a
diferença, em reais, entre os juros das aplicações de
Rita e Norma após 5 meses.

A) R$ 15,00
B) R$ 25,00
C) R$ 35,00
D) R$ 45,00
E) R$ 55,00

Questão 20
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São competências da Guarda Municipal, EXCETO:

A) Desenvolver ações de segurança e proteção dos
bens, serviços e instalações públicas municipais.

B) Exercer a segurança, interna e externa, de
eventos promovidos pelo poder público estadual e
municipal, no sentido de orientar o público e o
trânsito de veículos.

C) Proteger os documentos, as obras e outros bens
de valor histórico, artístico e cultural do município.

D) Monitorar e fazer rondas ostensivas em
cemitérios.

E) Prestar auxílio nos serviços de combate a
incêndio, salvamento e nas situações declaradas
de calamidade pública.

Questão 29

Segundo oArtigo 60 do Código de Trânsito Brasileiro,
a estrada é considerada uma via:

A) urbana.
B) rural.
C) de trânsito rápido.
D) coletora.
E) arterial.

Questão 30

Questão 25

Segundo o Ministério da Saúde, é considerada
doença ocupacional:

A) glaucoma.
B) osteoartrose.
C) tuberculose.
D) mal de Parkinson.
E) distrofia muscular.

Questão 28

Em relação aos primeiros socorros, é correto afirmar:

A) Ao apresentar fratura fechada, o indivíduo
consegue movimentar a parte afetada.

B) São sinais mais evidentes de sangramento
interno: pele quente, seca, vermelhidão, pulso
acelerado.

C) O indivíduo com sangramentos internos deverá
se alimentar e se manter bem aquecido.

D) Para o procedimento de ressuscitação cardíaca
deve-se pressionar o diafragma.

E) A sequência correta para ressuscitação cardíaca
é: dois sopros para cada dez pressões no
coração, se a pessoa que estiver socorrendo
estiver sozinha.

Questão 27

Segundo o Artigo 25 da Lei n° 9.605, de 1998,
verificada situação de conduta ou atividade lesiva ao
meio ambiente, o infrator terá apreendidos seus
produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos
autos:

I. Os animais serão libertados em seu ou
entregues a jardins zoológicos, fundações ou
entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a
responsabilidade de técnicos habilitados.

II. Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras,
serão estes incinerados.

III. Os produtos e subprodutos da fauna não
perecíveis serão destruídos ou doados a
instituições científicas, culturais ou educacionais.

Assinale a alternativa correta.

A) Somente a afirmativa I está correta.
B) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
C) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
D) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
E) I, II e III estão corretas.

habitat

Um motorista de ônibus está transitando por uma via
coletora. A classificação da via e o tipo de veículo são
elementos utilizados pelo CTB para estabelecer o
limite de velocidade nas vias em que há ausência de
sinalização regulamentadora. Neste caso, a
velocidade máxima permitida a esse motorista é:

A) 80 km/hora.
B) 60 km/hora.
C) 40 km/hora.
D) 30 hm/hora.
E) 70 km/hora.

Questão 26




