
 
 

Prova Objetiva 
 

Cargo: GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA - RS 
2013 

 
Organização: 

ENERGIA ESSENCIAL CONCURSOS LTDA. 
 
 

Informações importantes para a realização das provas 
 

01. No cartão de respostas, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica 

(tinta azul ou preta) toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

02. O cartão de respostas não poderá ser assinado fora da área definida e nem poderá ser substituído, portanto, não o rasure 

nem o amasse. Lembre-se de assinar o cartão resposta, pois é de sua inteira responsabilidade a assinatura. 

03. A duração da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do cartão de respostas. 

04. Este Caderno de Provas contém 30 questões objetivas de múltipla escolha, com quatro opções a, b, c, e d a serem 

respondidas com apenas uma alternativa correta. Após ter recebido o caderno de provas, você deve conferi-lo, verificando se 

está completo. Caso contrário, deve solicitar a sua substituição dentro dos primeiros 15 (quinze) minutos do andamento da 

prova. 

05. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

06. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadora, celulares, aparelho de som, etc.). 

07. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte integrante da prova. 

08. Entregue o cartão de respostas, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, que não poderá ocorrer antes de decorrido 60 

minutos a partir do início das provas. O não cumprimento dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso. 

09. Ao final da prova, o candidato poderá levar consigo o caderno de questões somente após ter transcorrido 2 horas e 45 

minutos marcados do início da prova. 

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo último candidato. 

 
 

Nome do candidato Data: 
14/07/2013 

Assinatura do candidato Nº de inscrição 

 

Boa Prova! 
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Língua Portuguesa 
 

Leia o texto abaixo e responda as questões que seguem. 
A nova terapia foi testada em pacientes com câncer de 

fígado na Alemanha e já dá bons resultados. A vantagem é que os 
choques elétricos são aplicados de forma localizada e surgem 
como tratamento menos agressivo e  

A intervenção não parece muito ____________: com 
uma agulha milimétrica, o médico perfura o corpo do paciente. 
Uma tela ao lado do cirurgião mostra o caminho a ser percorrido. 
No monitor, com a ajuda de um aparelho de raio-X, é possível ver 
com clareza a agulha e movimentá-la com segurança até seu 
destino – que poderia ser, por exemplo, um tumor no fígado. 

Nas mãos dos cirurgiões, a fina agulha funciona como 
um aquecedor de __________: ela é aquecida por alguns instantes 
quando toca o tumor e as células cancerosas morrem. 

Esse processo, no entanto, apresenta parcas 
desvantagens, explica Christian Stroszczynski, diretor do Instituto 
de Radiologia do Hospital Universitário de Regensburg. "Às vezes, 
pode haver complicações, especialmente se o tumor estiver perto 
de vasos sanguíneos ou orgãos como o estômago." Nesse caso, o 
calor atinge não só as células doentes, mas também células 
vizinhas saudáveis, causando um efeito colateral indesejado. 

 Texto adaptado encontrado na internet em 25 de julho de 2013 em 
http://noticias.terra.com.br/ciencia 

 

1. A alternativa que preenche correta e respectivamente as 
lacunas do primeiro parágrafo do texto é: 
(a) estraordinária - imerção 
(b) extraordinária - imersão 
(c) estraordinária - imersão 
(d) extraordinária - imerção 
 

2. Assinale a alternativa com o melhor título. 
(a) A agressividade na cura do câncer 
(b) A agulha na cura do câncer na Alemanha 
(c) O câncer na Alemanha 
(d) Choques elétricos na terapia contra o câncer na Alemanha 
 

3. A palavra “parcas” no início do último parágrafo do texto pode 
ser substituída, sem alterar significativamente o sentido do texto, 
pela alternativa: 
(a) preocupantes. 
(b) muitas. 
(c) poucas. 
(d) fundamentadas. 
 

4. Assinale a alternativa que apresenta o erro de acentuação 
gráfica presente no último parágrafo do texto 
(a) vasos. 
(b) orgãos. 
(c) estômago. 
(d) saudáveis. 
 

5. Assinale a única palavra que perderia o acento gráfico se a 
palavra fosse transformada em seu plural. 
(a) ginástica 
(b) saúde 
(c) pé 
(d) caráter 
 

6. Quantos fonemas somariam as palavras “vantagem” e 
“choques”? 
(a) 15 
(b) 14 
(c) 13 
(d) 12 
 

7. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra grafada 
incorretamente. 
(a) foice 
(b) nascido 
(c) assassinato 
(d) catequeze  
 

8. A palavra que sintetiza o último parágrafo do texto é: 
(a) diretor 
(b) desvantagens 
(c) tumor 
(d) células 
 

9. Assinale a alternativa que obrigatoriamente apresenta erro. 
(a) Dirigiram muito carros de corrida aqui nesta pista. 
(b) Li um grande livro de aventuras na selva. 
(c) Todo sonho é o prenúncio da realidade. 
(d) Deixaremos claro na próxima reunião a força de nossa classe. 
 

10. A palavra “dá” no final do primeiro parágrafo do texto pode 
ser substituída, sem alterar significativamente o sentido do texto, 
por todas as alternativas abaixo exceto: 
(a) demonstra. 
(b) apresenta. 
(c) concede. 
(d) proporciona. 
 

Legislação 
 

11. Conforme o Art. 5º da Lei Orgânica do Município de Estância 
Velha, o Município pode celebrar convênio com a União, o Estado 
e Município mediante autorização da Câmara Municipal, para 
execução de suas Leis, serviços e decisões, bem como para 
executar encargos análogos dessas esferas. Os convênios podem 
visar: 
I - à realização de obras; 
II - a exploração de serviços públicos de interesse comum; 
III – ao desenvolvimento de pesquisas biodiversificadas. 
Quais afirmativas acima estão incorretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II 
(d) apenas III 
 

12. Segundo o Art. 6º da Lei Orgânica do Município de Estância 
Velha, compete ao Município, concorrentemente com a União ou 
Estado, ou supletivamente a ele: 
I - estimular a educação e a prática desportiva; 
II - incentivar o comércio, a indústria, a agricultura, o turismo e 
outras atividades que visem o desenvolvimento econômico e 
social; 
III - fiscalizar a produção, a conservação, o comércio e o 
transporte de gêneros desde que não sejam alimentícios. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 

13. Segundo o Art. 13 da Lei Orgânica do Município de Estância 
Velha, imediatamente depois da posse os Vereadores reunir-se-ão 
sob a Presidência de quem? 
(a) do Prefeito eleito 
(b) do secretário da administração do Município 
(c) do Prefeito anterior 
(d) do vereador mais votado dentre os presentes 
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14. De acordo com o Art. 35 do Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos de Estância Velha, ___________ é o retorno à atividade 
de servidor aposentado por invalidez quando, por decisão 
administrativa ou judicial, forem declarados insubsistentes os 
motivos determinantes da aposentadoria. 
(a) Reintegração 
(b) Readaptação 
(c) Reversão 
(d) Recondução 
 

Informática 
 

15. “Inserir texto fantasma atrás do conteúdo da página.” O 
trecho acima refere-se a definição de qual menu do Word? 
(a) Texto de Fundo 
(b) Quebras 
(c) Marca D’água 
(d) Hifenização 
 
16. Analise a frase: 

O menino é feliz. 

Percebe-se que a fonte da frase foi aumentada a cada palavra 
diferente da frase. Assinale a alternativa que corresponde ao 
atalho deste botão no programa Word: 
(a) Ctrl + # 
(b) Ctrl + F6 
(c) Ctrl + > 
(d) Ctrl + / 
 
17. “Especificar critérios complexos para limitar quais registros 
serão incluídos no conjunto de resultados de uma consulta.” O 
trecho acima refere-se a definição de qual botão do programa 
Excel? 
(a) Editar Links 
(b) Avançado 
(c) Conexões 
(d) Controlar Alterações 
 
18. O atalho Shift + F2 corresponde a qual botão do programa 
Excel? 
(a) Novo Comentário 
(b) Compartilhar Pasta de Trabalho 
(c) Atualizar Tudo 
(d) Conexões Existentes 
 
19. São exemplos de gráficos do programa Excel: 
I – Pizza; 
II – Barras; 
III – Linhas. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
20. São opções de locais para aparecer a barra de tarefas na tela 
do computador: 
I – Superior; 
II – Esquerda; 
III – Direita. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 

(b) apenas III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 

Conhecimentos Específicos 
 

21. De acordo com o Art. 96 do Código de Trânsito Brasileiro, os 
veículos classificam-se quanto à espécie de carga em, por 
exemplo: 
I – bicicleta; 
II – carroça; 
III – caminhonete. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
22. De acordo com o Art. 172 do Código de Trânsito Brasileiro, 
atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias 
resulta em uma infração considerada: 
(a) gravíssima 
(b) grave 
(c) média 
(d) leve 
 
23. Segundo o Art. 258 do Código de Trânsito Brasileiro, as 
infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com sua 
gravidade, em: 
I – infração de natureza gravíssima, punida com multa de valor 
correspondente a 200 (duzentas) UFIR; 
II – infração de natureza grave, punida com multa de valor 
correspondente a 120 (cento e vinte) UFIR; 
III – infração de natureza média, punida com multa de valor 
correspondente a 80 (oitenta) UFIR. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
24. Conforme o Art. 5º da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
I – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência 
religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva; 
II – todos serão submetidos a tortura ou tratamento degradante; 
III – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
25. Conforme o Art. 11 da Lei Federal 10.826 de 2003, fica 
instituída a cobrança de taxas, nos valores constantes do Anexo 
desta Lei, pela prestação de serviços relativos: 
I – ao registro de arma de fogo; 
I – à renovação de registro de arma de fogo; 
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III – à expedição de segunda via de registro de arma de fogo. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I 
(b) apenas I e II 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
26. Segundo o Art. 12 da Lei Federal nº 10.826 de 2003, possuir ou 
manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de 
uso permitido, em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, 
ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o 
responsável legal do estabelecimento ou empresa, resulta em 
uma pena cuja detenção é: 
(a) de dois a cinco anos, e multa 
(b) de um a três anos, e multa 
(c) de dois a quatro anos, e multa 
(d) de três a sete anos, e multa 
 
27. Conforme o item 5.16 da NR 5, a CIPA terá por atribuições: 
I – elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na 
solução de problemas de segurança e saúde no trabalho; 
II – colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e 
PPRA e de outros programas relacionados à segurança e saúde no 
trabalho; 
III – divulgar e promover o cumprimento das Normas 
Regulamentadoras, bem como cláusulas de acordos e convenções 
coletivas de trabalho, relativas à segurança e saúde no trabalho. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I 
(b) apenas I e II 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
28. De acordo com o item 6.7.1 da NR 6, cabe ao empregado 
quanto ao EPI o que refere-se em todas as alternativas abaixo, 
exceto: 
(a) Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina. 
(b) Adquirir o adequado ao risco de cada atividade. 
(c) Responsabilizar-se pela guarda e conservação; 
(d) Cumprir as determinações do empregador sobre o uso 
adequado. 
 
29. Segundo o item 17.4.3 da NR 17, os equipamentos utilizados 
no processo eletrônico de dados com terminais de vídeo devem 
observar o seguinte: 
I – condições de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da 
tela do equipamento à iluminação do ambiente,  protegendo-a 
contra reflexos, e proporcionar corretos ângulos de visibilidade ao 
trabalhador;  
II – o teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo 
ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas a serem 
executadas;  
III – a tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser 
colocados de maneira que as distâncias olho-tela, olho-teclado e 
olho-documento sejam aproximadamente iguais. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I 
(b) apenas I e II 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
30. Conforme o item 23.1.1 da NR 23, o empregador deve 
providenciar para todos os trabalhadores informações sobre: 

I – utilização dos equipamentos de combate ao incêndio; 
II – procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com 
segurança; 
III – dispositivos de alarme existentes. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas II e III 
(c) apenas III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
 







