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CARGO: GUARDA MUNICIPAL
PORTUGUÊS

VIVER EM SOCIEDADE
A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras, a fim de

que possam garantir a continuidade da vida e satisfazer seus interesses e desejos.
Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser humano, durante muito tempo,

necessita de outros para conseguir alimentação e abrigo. E no mundo moderno, com a grande maioria das pessoas
morando na cidade, com hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos pela indústria, não há quem não
necessite dos outros muitas vezes por dia.

Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material, como os alimentos, a roupa, a
moradia, os meios de transportes e os cuidados de saúde. Elas são também de ordem espiritual e psicológica. Toda pessoa
humana necessita de afeto, precisa amar e sentir-se amada, quer sempre que alguém lhe dê atenção e que todos a
respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas crenças, tem sua fé em alguma coisa, que é a base de suas esperanças.

Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas porque escolhem esse modo de vida, mas
porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. Assim, por exemplo, se dependesse apenas da
vontade, seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar, onde tivesse armazenado grande quantidade de
alimentos. Mas essa pessoa estaria, em pouco tempo, sentindo falta de companhia, sofrendo a tristeza da solidão,
precisando de alguém com quem falar e trocar idéias, necessitada de dar e receber afeto. E muito provavelmente ficaria
louca se continuasse sozinha por muito tempo.

Mas, justamente porque vivendo em sociedade é que a pessoa humana pode satisfazer suas necessidades, é preciso
que a sociedade seja organizada de tal modo que sirva, realmente, para esse fim. E não basta que a vida social permita
apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana ou de todas as necessidades de apenas algumas pessoas. A
sociedade organizada com justiça é aquela em que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas as
suas necessidades, é aquela em que todos, desde o momento em que nascem, têm as mesmas oportunidades, aquela em
que os benefícios e encargos são repartidos igualmente entre todos.

Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem conhecer seus direitos e exijam que
eles sejam respeitados, como também devem conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais.

(DALLARI, Dalmo de Abreu. Viver em sociedade. São Paulo:Moderna,1985)
01) No primeiro parágrafo, o autor procura demonstrar que:

A) A necessidade, por ser causadora de sofrimento, afasta as pessoas umas das outras.
B) A necessidade cria uma situação de dependência entre as pessoas.
C) A vida em sociedade é impossível.
D) A única coisa que não desperta interesse no homem em sociedade é a satisfação dos desejos.
E) Todas as afirmativas anteriores são falsas.

02) No segundo parágrafo o autor afirma que:
A) As pessoas não conseguem sobreviver em sociedade.
B) A falta de alimento e de abrigo está impedindo as pessoas de sobreviverem.
C) A grande maioria sobrevive porque mora na cidade.
D) Morar nas cidades aumenta as necessidades das pessoas.
E) Na realidade, quem mora na cidade não depende de ninguém.

03) No terceiro parágrafo o autor afirma que:
A) O ser humano busca também satisfazer necessidades interiores.
B) Em sociedade, ser amado é mais importante do que amar.
C) Em sociedade, amar  é mais importante do que ser amado.
D) Nas sociedades o que mais se vê é a falta de respeito .
E) Há uma grande diferença entre fé e crença.

04) Sobre a convivência social, percebe-se, de acordo com o texto, que:
A) A vida em sociedade é uma opção do homem.
B) É da natureza humana não viver isolado.
C) Só os ricos conseguem viver isolados.
D) Para se viver sozinho e isolado, é necessário acumular muito alimento.
E) Todas as pessoas que vivem em sociedade são vítimas da solidão.

05) A alternativa em que todas as três palavras são acentuadas pela mesma razão é:
A) há, além, dê D) necessário, indústria, também
B) saúde, possível, idéia E) alguém, também, têm
C) hábitos, psicológica, ânimo
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06) A palavra sublinhada no trecho abaixo que exprime qualidade é:
A) “A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas...”
B) “Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material...”
C) “...todo ser humano tem suas crenças, tem sua fé...”
D) “...sofrendo a tristeza da solidão...”
E) “E não basta que a vida social permita apenas...”

07) Indique a alternativa em que todas as palavras têm a mesma classificação no que se refere ao número de
sílabas:
A) sociedade, sobreviver, garantir D) ser, além, fé
B) abrigo, saúde, idéia E) necessidade, quantidade, social
C) grande, também, cuidado

08) “... quer  sempre que alguém lhe dê atenção e que todos a respeitem.”
O pronome a na frase acima retoma a palavra:
A) sociedade B) vida C) alimentação D) pessoa E) moradia

09) “A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras, a fim

de que possam garantir a continuidade da vida...”
A locução sublinhada na frase acima estabelece entre as orações uma relação de:
A) finalidade B) causa C) tempo D) oposição E) conseqüência

10)  “E muito provavelmente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo.”
       A palavra sublinhada acima tem  o mesmo sentido na seguinte frase:

A) “... um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras...”
B) “... precisa amar e sentir-se amada...”
C) “Assim, por exemplo, se dependesse apenas da vontade...”
D) “... é aquela em que se procura fazer...”
E) “Para que essa repartição se faça com justiça...”

MATEMÁTICA
11) Em uma sala de escritório existem 49 tábuas com 300 cm de comprimento e 15 cm de largura que serão

trocadas por taco de 20 cm de comprimento e 7,5 cm de largura. Para fazer esta troca serão necessários:
A) 1029 tacos D) 1500 tacos
B) 1050 tacos E) 1874 tacos
C) 1470 tacos

12) Qual foi o número de dia(s) que ficou empregado o capital de R$2400,00 para render R$4,80 de juros, à taxa de
6% a.m.?
A) 1 dia B) 2 dias C) 3 dias D) 4 dias E)  1 mês

13) Sabendo-se que uma caixa de presente, de formato retangular, tem perímetro igual a 144 cm, e que sua base é o
dobro da altura, podemos então afirmar que a base mede:
A) 24    B) 48  C) 72 D) 36 E) 96

14) Um ônibus faz o percurso de 40 Km entre duas cidades em 35 minutos. Se sua velocidade fosse 2/5  da anterior,
faria o mesmo percurso em:
A) 2h 10' 30" D) 1h 27' 36"
B) 2h 27' 36" E)  1h 28'
C) 1h 15' 30"

15) Uma herança de R$40000,00 deve ser dividida em partes inversamente proporcionais a 2, 4 e 6. Após a divisão
a maior parte será no valor de :
A) R$21818,18 D) R$20000,00
B) R$10909,09 E) R$25000,00
C) R$7272,73

16) Tem-se um retângulo de 80 cm de comprimento e 65 cm de largura. Recorta-se de cada vértice um quadrado
medindo 10 cm de lado. Podemos afirmar que a área da figura que restou após o recorte vale:
A)  4000 cm² D)  4300 cm²
B)  4500 cm² E)  4100 cm²
C)  4800 cm²
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17) Marque a opção falsa:

A)
2

=
8 2 D)

3 4  = 2

B)
3 4  = 

3 2 E)
3 8  = 2

C)
5 3 3  = 

15 3

18) Determine a diferença entre o quádruplo de 687 e o quíntuplo de 450. O resultado é:
A)   237 B) 1137 C)   498 D) 1398 E)   500

19) Sabendo que o número  ( 8a . 2b)  é divisível por 45. Então  a + b  vale:
A) 8 B) 5 C) 3 D) 9 E) 10

20)  Dentre as alternativas abaixo marque a INCORRETA.

A) 16  + 9  = 25 D) am
= ( a )

m

B) 16  . 9  = 16.9 E)- 81 = -9

C) 16  : 4  = 2
CONHECIMENTOS GERAIS

21) A Lei de Improbidade Administrativa de 1992 concedeu um grande poder ao Ministério Público. Também no
campo criminal, o MP combate a corrupção e a ilegalidade, assumindo inclusive de forma autônoma
investigações que, em tese, caberiam somente à Polícia, tais como a Máfia dos Fiscais em São Paulo, o caso do
juiz Lalau e de Celso Daniel.
Por julgar que ao fazer isso o MP está rompendo um monopólio que a lei lhe reserva, a cúpula das Polícias
Civil e Federal tem vivido às turras com os:
A) delegados D) desembargadores
B) juízes de Direito E) policiais militares
C) promotores de Justiça

22) A experiência demonstra que, por trás de um criminoso, muitas vezes está um policial corrupto. A atual
direção da ______________ tem dado repetidas mostras de que está firmemente disposta a investir não só no
próprio saneamento como também no de corporações afins. Nos últimos 03 (três) anos, uma série de mega-
operações, incluindo a Anaconda, Setembro Negro, Lince, Lince II, resultaram na prisão de dezenas de
policiais – entre militares, civis e federais. Contrabandistas como Law Kim Chong só existem e se perpetuam a
partir do momento em que existe e se perpetua uma polícia corrupta. A queda do império do chinês, indicou
em meados de 2004, que as paredes de outro tradicional império, o dos policiais que acobertam criminosos em
troca de propinas, começam a apresentar rachaduras.
As mega-operações citadas foram realizadas pelo(a):
A) Polícia Civil D) Defensoria Pública
B) Polícia Militar E) Supremo Tribunal Federal
C) Polícia Federal

23) Sobre a chacina na Baixada Fluminense ocorrida em abril de 2005 podemos afirmar:
       I – Todas as vítimas covardemente assassinadas eram absolutamente inocentes. Entre os mortos estavam

adolescentes e crianças. Os autores são policiais  suspeitos de envolvimento em atividades de segurança
privada.

II – A chacina na Baixada Fluminense em abril de 2005 evidencia que a corrupção policial é o império nº 1 da
segurança pública. É ele que alimenta os bandidos com uma encorajadora sensação de impunidade e esteriliza
a ação do Estado. Inclusive, constituindo-se também, na porta de entrada dos próprios policiais no mundo do
crime.

III – A chacina na Baixada Fluminense expõe a face mais cruel da violência no país, onde a polícia é organizada
para matar inocentes, por estarem insatisfeitos com a exigência de cumprir normas disciplinares.

Está (ão) correta (s):
A) apenas I B) apenas II C) apenas III D) apenas I e II E) I, II e III
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24) O Deputado Federal Roberto Jefferson envolvido recentemente no escândalo político-partidário, renunciou
inicialmente a presidência de que partido político?
A) PT B) PTB C) PDT  D) PST  E) PL

25) Conforme podemos observar no gráfico a cidade paulista de Ribeirão Preto tornou-se um exemplo ao combater
com sucesso o grupo de extermínio local, com as estatísticas de homicídio despencando visivelmente.
As medidas adotadas para a redução dos homicídios foram:

I – Investigação contra o grupo de extermínio, feita em parceria com a Corregedoria da Polícia.
II – Investigações eficientes resultaram em dezenas de punições, uma vez que metade dos homicídios praticados

por policiais não era apurada. Anteriormente, registros como “resistência seguida de morte”, crime
inexistente no Código Penal, eram remetidos às Varas Criminais Comuns, e não à Vara do Júri, responsável
por julgar homicídios dolosos.

III – A troca da cúpula da Polícia.
Está (ão) correta (s):
A) apenas I B) apenas II C) apenas III D) apenas I e II E) I, II e III

26) O nome da cidade de Itapira em tupi significa:
A) água B) fogo C) pedra D) montanha E) N.R.A.

27) São municípios limítrofes ao município de Itapira, EXCETO:
A) Mogi Mirim D) Cosmópolis
B) Espírito Santo do Pinhal E) Águas de Lindóia
C) Santo Antônio da Posse

28) São considerados núcleos rurais do município de Itapira, EXCETO:
A) Eleutério D) Barão Ataliba Nogueira
B) Ponte Nova E) Macucos
C) Rio Manso

29) O município de Itapira encontra-se localizado na área polarizadora de:
A) Ribeirão Preto D) São Paulo
B) Campinas E) N.R.A.
C) São José dos Campos

30) Sobre o município de Itapira podemos afirmar:
    I – É considerado como data da fundação da cidade de Itapira o dia 24 de outubro de 1820, apesar da existência

de moradores na região onde se localiza o município de Itapira desde o século XVIII.
II – A taxa de urbanização do município de Itapira é de aproximadamente 40%.

III– O município de Itapira encontra-se com uma densidade demográfica, ou seja, habitantes por quilômetro
quadrado (km2) em torno de 22,2.

Está (ão) correta (s):
A) Apenas I e II  D) Apenas III
B) Apenas II e III E) Todas estão incorretas.
C) Apenas II

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Segundo a Constituição Federal o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer a ordem
pública ou a paz social pode ser decretado por qual autoridade?
A) Presidente da Câmara D) Presidente do Supremo Tribunal Federal
B) Presidente do Senado E) N.R.A.
C) Presidente da República
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32)  A Segurança Pública é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através do(s) seguinte(s) órgão(s), EXCETO:
A) polícias militares e corpos de bombeiros militares
B) polícias civis
C) polícia federal
D) polícia aeroviária federal
E) N.R.A

33) Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera-se criança a pessoa até _____ anos de idade
incompletos:
A) 8  B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

34) Segundo o ECA a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas
humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na
constituição federal e demais legislações.
O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, entre outros, exceto:
A) opinião e expressão
B) buscar refúgio, auxílio e orientação
C) brincar, praticar esportes e divertir-se
D) ir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários sem restrições legais
E) N.R.A.

35) Para a candidatura a Membro do Conselho Tutelar, serão exigidos:
       I- reconhecer idoneidade moral. II- idade superior a 18(dezoito) anos. III- residir no município.
Está(ão) correta(s):
A) apenas I B) apenas II C) apenas I e II D) apenas I e III E) N.R.A.

36) Segundo o ECA na apuração do ato infracional atribuído a adolescente, em caso de flagrante cometido
mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a autoridade policial, deve, entre outros:
      I - Lavrar auto de apreensão, ouvidas as testemunhas e o adolescente.
     II - Apreender o produto e os instrumentos da infração.
    III- Requisitar os exames ou perícias necessárias à comprovação da mortalidade e autoria da infração.
Está (ão) correta (s):
A) apenas I e II B) apenas I e III C) apenas II e III D)  I, II e III      E) N.R.A.

37) Segundo o Código Nacional de Trânsito, compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e
entidades:
A) Conselho Nacional de Trânsito
B) Conselho Estadual de Trânsito
C) Órgão e entidades executivas de Trânsito da União
D) Policias Militares dos Estados e do Distrito Federal

       E) Todas as opções estão corretas.

38) Segundo o Código Nacional de Trânsito são vias abertas à circulação classificadas como vias urbanas, exceto:
A) via de trânsito rápido D) via coletora
B) via arterial                         E) via local
C) estradas

39) As forças armadas são constituídas pelo (a), EXCETO:
A) Exército B) Marinha C) Polícia Federal D) Aeronáutica E) N.R.A.

40) Os Municípios poderão constituir Guardas Municipais, segundo a Constituição Federal destinados a:
          I- Proteção de seus bens. II- Proteção de seus serviços.  III- Proteção de suas instalações.

Está (ão) correta (s):
A) apenas I e II D) I II e III
B) apenas I e III E) N.R. A.
C) apenas II e III




