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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto para responder às questões de 01 a 10. 

 PM e PC apreendem 482 armas em quatro meses 

 Superando o número de armas apreendidas nos 
quatro primeiros meses do ano passado, as Polícias Militar e 
Civil recuperaram um total de 482 armas de fogo em todo o 
estado durante o mesmo período deste ano. O maior número 
de armas apreendidas foi registrado no mês de março deste 
ano, no qual 134 pistolas, revólveres e espingardas saíram das 
ruas. Só neste mês foi apreendida quase a mesma quantidade 
de armas no mesmo período de 2010: 144 armas. 
 A maior parte dessas armas foi encontrada nas mãos 
de criminosos que atuam em João Pessoa e região 
metropolitana, assim como em Campina Grande. Conforme 
explicou Cláudio Lima, secretário de Segurança Pública do 
estado, os números expressivos registrados neste ano são 
frutos de um trabalho nas regiões com os maiores índices de 
homicídios. 
 “A Operação Cidade Segura, por exemplo, é focada 
no combate ao porte de arma e ao tráfico de drogas, com a 
abordagem de pessoas, de veículos, além de vistorias em bares 
e ônibus, além de cumprimento de mandados. Tudo com o 
objetivo de diminuir a ocorrência de homicídios e crimes 
contra o patrimônio”, comentou Lima. 
 As armas apreendidas, na sua grande maioria 
revólveres calibre 38, são encaminhadas para o Instituto de 
Polícia Científica com o objetivo de passar por um exame de 
balística. Posteriormente, o material segue para as delegacias 
que as encaminham para a Justiça, que as armazena até serem 
destruídas pelas Forças Armadas.  
 (...) 

http://paraibahoje.wordpress.com/2011/07/08 

 

1. O texto trata sobre uma temática referente: 
 

A. Ao cadastro das pessoas que portam armas. 
B. À apuração da responsabilidade penal para os portadores 

de armas. 
C. Ao tráfico de drogas. 
D. À segurança pública. 
E. À ocorrência de crimes de homicídios. 

 
2. Com base no texto, assinale a opção CORRETA: 

 
A. A maioria das 482 armas de fogo apreendidas pelas 

polícias paraibanas, nos primeiros meses do corrente ano, 
são pistolas, revólveres e espingardas.  

B. No mês de março do ano passado, foram apreendidas 
menos armas do que no mesmo mês de 2011.  

C. A retirada de armas de fogo das ruas de toda Paraíba é 
resultado de um trabalho conjunto das polícias militar e 
civil.  

D. O grande número de armas apreendidas estava sob o poder 
de criminosos das pequenas e grandes cidades paraibanas.  

E. Fazem parte do total de 482 armas aprendidas pelas 
polícias as armas de fogo e as armas brancas.  

 
3.  Considerando o texto, marque como certas (C) ou erradas 

(E) as afirmações abaixo. 

(  ) Nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2011, 
as polícias da Paraíba fizeram a apreensão de 
aproximadamente 482 armas.  

(  ) O Instituto de Polícia Científica faz o estudo  pericial das 
armas de fogo, sua munição e os efeitos dos tiros por 
elas produzidos, visando esclarecer e provar alguma 
ocorrência.  

(  ) As ações desenvolvidas pela Operação Cidade Segura 
visam colaborar com o crescente número de crimes 
contra o patrimônio e homicídios.   

 
A sequência CORRETA é: 

 
A. C, E, E 
B. C, C, C 
C. E, E, C 
D. E, C, E 
E. E, C, C 

 
4. Sobre o texto, atente para as afirmações abaixo. 

 
I. O poder judiciário estadual é o único responsável 

pela destruição das armas apreendidas pelas polícias 
durante as campanhas de desarmamento. 

II. O combate ao tráfico de drogas é uma ação 
secundária do programa “Operação Cidade Segura”. 

III. As delegacias de polícias estaduais realizam o 
trabalho de destruição das armas e das munições 
adquiridas e registradas por indivíduos naturais do 
estado da Paraíba. 

 
Está(ão) falsa(s): 
 

A. Apenas a afirmação I. 
B. Apenas a afirmação III. 
C. Apenas as afirmações I e II. 
D. Apenas as afirmações I e III.  
E. Todas as afirmações. 
 
5. A Operação Cidade Segura, por exemplo, é focada no 

combate ao porte de arma e ao tráfico de drogas, com a 
abordagem de pessoas, de veículos, além de vistorias em 
bares e ônibus, além de cumprimento de mandados. 

 
Assinale a opção que corresponde ao sinônimo da palavra 
“vistorias” presente no trecho acima. 

 
A. Inspeções. 
B. Administrações. 
C. Repreensões. 
D. Intimidações. 
E. Apurações. 

 
6. Em: “... os números expressivos registrados neste ano são 

fruto de um trabalho nas regiões com os maiores índices 
de homicídios”, é CORRETO afirmar que as palavras 
grifadas são, RESPECTIVAMENTE: 

 
A. Adjetivo, substantivo e verbo. 
B. Substantivo, adjetivo e adjetivo. 
C. Substantivo, substantivo e verbo. 
D. Adjetivo, adjetivo e substantivo. 
E. Substantivo, adjetivo e verbo. 
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7. Leia atentamente o segundo parágrafo do texto. 
 

Assinale a opção que indica os tempos verbais de 
“atuam”, “explicou” e “são”, RESPECTIVAMENTE: 

 
A. Presente, pretérito imperfeito e presente 
B. Pretérito perfeito, pretérito perfeito e pretérito perfeito. 
C. Presente, pretérito imperfeito e pretérito perfeito. 
D. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e presente. 
E. Presente, pretérito perfeito e presente. 

 
8. Observe a oração: “ PM e PC apreendem 482 armas em 

quatro meses” 
 

Quanto à análise sintática dos termos da oração acima, 
assinale a opção FALSA. 

 
A. “PM e PC” é o sujeito composto. 
B. “apreendem 482 armas em quatro meses” é predicado 

verbal. 
C. “apreendem” é verbo intransitivo. 
D. “482 armas” é objeto direto. 
E. “em quatro meses” é adjunto adverbial. 

 
9.   Assinale a opção em que a acentuação de todas as palavras 

é justificada pela mesma regra. 
 
A. Científica, balística, ônibus, tráfico. 
B. Polícias, revólveres, número, região. 
C. Período, veículos, científica, saíram. 
D. Destruídas, homicídios, índices, ocorrência. 
E. Região, além, Cláudio, até. 

 
10. “A Operação Cidade Segura, por exemplo, é focada no 

combate ao porte de arma e ao tráfico de drogas ...” 
 

Assinale a opção que justifica o uso das vírgulas 
destacadas no trecho acima. 

 
A. Isola a expressão explicativa. 
B. Separa os termos da mesma função sintática. 
C. Isola a oração subordinada adjetiva explicativa. 
D. Isola a oração intercalada. 
E. Separa o aposto. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS  
 
11.  São municípios limítrofes de São Mamede, EXCETO: 
 
A.  Ipueira, Passagem. 
B.  Patos, Quixaba, Passagem. 
C. Caicó, Cacimba de Areia. 
D.  Santa Luzia, Várzea. 
E.  São José de Espinharas, Patos. 

 
12. Sobre o município de São Mamede, assinale a opção 

INCORRETA. 
 
A. O município de São Mamede encontra-se inserido nos 

domínios da bacia hidrográfica do Rio Piranhas, sub-bacia 
do Rio Seridó. 

B. Além de Pedra Branca São Mamede possui os seguintes 
sítios arqueológicos: Lajedo da Soledade, Furna dos 

Morcegos, Pedra D'Água, Tapuio, Riacho Bonito, Poço da 
Rã e Toca do Papagaio.  

C. Um dos sítios arqueológicos de São Mamede que mais se 
destacam é o de Pedra Branca, a 14 Km da sede, que 
possui um trecho de aproximadamente 3 quilômetros 
quadrados de registros gravados sobre piso magmático.  

D. Os municípios de São Mamede, Santa Luzia, Várzea, 
Junco e São José, integram uma região chamada Vale do 
Sabugi. 

E. A Serra de Picotes fica localizada na Vila de Picotes, 
município de São Mamede. 

 
13. Os pesquisadores concluíram que as inscrições rupestres 

de São Mamede, que se estendem até os limites ocidentais 
do Estado, apresentam inúmeras peculiaridades em relação 
às demais da Paraíba. As inscrições representam diversas 
formas como círculos, raios perpendiculares, retângulos, 
tridentes, asteriscos, gradeados e cruzes, supostamente 
temas relacionados aos astros, com gráficos lembrando 
estrelas, planetas e cometas. 

 
(http://www.onorte.com.br, acesso em 22/07/2011) 

 
A arte rupestre de São Mamede são grafismos puros 
gravados horizontalmente em lajedos recebendo a 
denominação de: 

 
A. Itaquatiaras. 
B. Marajoaras. 
C. Itararés. 
D. Antrópicas. 
E. Graníticas. 

 
14. Consiste na separação e recolhimento dos resíduos 

descartados por empresas e pessoas. Desta forma, os 
materiais que podem ser reciclados são separados do lixo 
orgânico (restos de carne, frutas, verduras e outros 
alimentos). Nesse processo, os materiais recicláveis são 
separados em: papéis, plásticos, metais e vidros.  

 
É CORRETO afirmar que o texto acima é o conceito do 
processo de: 

 
A. Aterro sanitário. 
B. Coleta seletiva de lixo. 
C. Compostagem. 
D. Saneamento básico. 
E. Sustentabilidade. 

 
15. A partir de outubro, famílias da área rural de oito estados 

do Nordeste e do Norte de Minas Gerais começam a 
receber as sementes da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) dentro das ações do Plano 
_________ .    

      Inicialmente, serão entregues 2.365 quilos de sementes de 
hortaliças desenvolvidas pelos programas de 
melhoramento da instituição ou recomendadas para a 
região. Em 2012, começa a distribuição de sementes de 
feijão (100 mil quilos) e milho (50 mil quilos). Além do 
semiárido mineiro, os estados contemplados são: 
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas e Sergipe.  

(http://www.mds.gov.br, 04/08/20110) 
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Assinale a opção que preenche a lacuna do trecho acima 
CORRETAMENTE. 
 

A. Brasil sem Miséria. 
B. Brasil sem Fome. 
C. Brasil sem Pobreza. 
D. Brasil Decente. 
E. Brasil Profissional. 

 
16. A menina Thayane Tavares Machado, de 13 anos, uma das 

vítimas atingidas pelo atirador Wellington Menezes de 
Oliveira, que matou 12 adolescentes e feriu mais 12 na 
Escola Municipal Tasso da Silveira, no dia 7 de abril, 
recebeu alta ontem. Foi a última sobrevivente da chacina a 
sair de um hospital.  

 
 (http://www.opovo.com.br, acesso em 22/07/2011) 

 
O massacre dos estudantes mortos por um atirador ao qual 

a notícia faz referência aconteceu em: 
 
A. Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 
B. Jacarepaguá, na Zona Leste do Rio de Janeiro. 
C. Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 
D. Laranjeiras, na Zona  Sul do Rio de Janeiro. 
E. São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. 

 
17. O Peru surpreendeu a todos nesta competição, fez história 

ao conquistar o terceiro lugar da edição 2011 do torneio e 
deixou seleções como a do Brasil e a da Argentina para 
trás. E para coroar sua participação, viu ainda o seu 
atacante Paolo Guerrero receber o prêmio de maior 
artilheiro da competição.  

 
(http://www.futbolsantander.com, 03/08/201) 

 
A competição a que a notícia faz referência e que a seleção 
brasileira foi eliminada nas quartas de final é: 
 

A. Copa das Federações. 
B. Jogos Mundiais. 
C. Campeonato Sul Americano. 
D. Copa América. 
E. Copa das Nações. 

 
18. Lavamos as mãos várias vezes ao dia. A lavagem feita de 

modo inadequado pode provocar doenças. 
 

São procedimentos corretos ao lavar as mãos, EXCETO: 
 
A. Por o líquido desinfetante nas mãos e espalhar bem pelas 

próprias e pelos antebraços. 
B. Não lavar as unhas com escova própria. 
C. Enxugar as mãos com toalhas de papel descartável. 
D. Molhar muito bem as mãos e antebraços com água 

corrente, quente e potável. 
E. Ensaboar bem as mãos com o sabão, lavando bem os 

espaços interdigitais, as palmas das mãos, os polegares e 
os antebraços. 

 

19. Devemos manter a higiene, física, mental e social. Para 
cuidar da saúde e evitar doenças, precisamos ter alguns 
cuidados com o nosso corpo e cuidarmos da nossa 
alimentação. 

Visando cuidar da saúde e evitar doença, assinale o 
procedimento que NÃO deve ser seguido. 
 

A. Escovar os dentes apenas antes de deitar. 
B. Lavar as mãos com água e sabão antes das refeições e ao 

deitar. 
C. Manter as unhas sempre limpas e cortadas. 
D. Manter limpas as roupas e calçados. 
E. Usar roupas limpas e de acordo com o clima. 

 
 20.Formada pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 
Norte e Sergipe, a maior parte da região Nordeste está em 
um extenso planalto, antigo e aplainado pela erosão. Em 
função das diferentes características físicas apresentadas, a 
região Nordeste encontra-se dividida em sub-regiões. 

 
Assinale a opção que NÃO indica uma sub-região do 
Nordeste. 

 
A. Meio-norte. 
B. Zona da mata. 
C. Agreste. 
D. Sertão. 
E. Litoral. 

 
 

21. Assinale a opção que NÃO corresponde a uma das 
atribuições do Agente de Limpeza Pública. 

 
A. Atuar na limpeza de ruas, parques, jardins e outros 

logradouros públicos existentes no município, catando os 
materiais recicláveis e fazendo a coleta seletiva dos 
mesmos, sem deixar resíduo. 

B. Utilizar a vestimenta disponibilizada pela prefeitura. 
C. Vistoriar, diariamente, as condições do veículo, para 

certificar-se de suas condições de uso. 
D. Fazer serviços de  podagem nas praças e árvores de vias 

públicas. 
E. Utilizar o material de proteção disponibilizado pela 

prefeitura. 

22. A limpeza de vias públicas é mais um dos serviços que 
visam manter as cidades limpas, garantindo a população 
local mais qualidade de vida. 

São serviços de limpeza de vias públicas executados pelo 
Agente de Limpeza, EXCETO:  

A. Varrição de guias e sarjetas. 
B. Conserto de luminárias nas ruas públicas. 
C. Varrição e lavagem de feiras livres. 
D. Remoção manual (raspagem) ou mecânica (escovação ou 

aspiração) de terra acumulada ao longo das vias públicas.  
E. Recolhimento do lixo de lixeiras ao longo das vias 

públicas. 

23. No serviço de coleta de lixo durante a noite, o Agente de 
Limpeza Pública, com o objetivo de chamar atenção, deve 
usar: 

A. Botas sete léguas. 
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B. Capacete. 
C. Casaco e calças escuras. 
D. Camiseta preta. 
E. Colete reflexivo. 

 
24. A reciclagem é um ato de extrema importância nos dias 

atuais. Além de ajudar na preservação do meio ambiente, 
gera renda para milhares de pessoas. Porém, por questões 
técnicas, nem todos os materiais descartados por pessoas 
ou indústrias podem passar pelo processo de reciclagem 
estes, após passarem por processos industriais, não podem 
ser reutilizados e tem como destino o lixo comum. 
(http://www.sobiologia.com.br) 

 
São exemplos de materiais NÃO recicláveis, EXCETO:  
 

A. Latinha de cerveja. 
B. Papel carbono. 
C. Esponjas de aço. 
D. Lata de combustível. 
E. Pilhas. 

 
25.  Existem vários tipos de lixo: o lixo das casas, dos 

hospitais, das fábricas, das escolas, dos escritórios, das 
lojas, dos restaurantes, da cidade. Alguns tipos de lixo são 
especiais. É o caso do lixo hospitalar, do lixo radioativo, 
do lixo explosivo e inflamável e do lixo industrial tóxico 
de algumas fábricas, que necessitam de tratamentos 
especiais de acordo com suas características. 

 
A falta de cuidado no manuseio com o lixo pode causar ao 
gari: 
 

A. Rendimento maior da produção do trabalho. 
B. Acidentes e doenças graves.  
C. Estrago das roupas. 
D. Deterioração nas luvas de proteção. 
E. Prejuízo dos equipamentos de segurança. 
 

 
_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




