
Processo Seletivo Simplificado

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária  
 Polícia Civil

APOIO ADMINISTRATIVO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Domingo, 14 de janeiro de 2018.

FRASE  :   Segurança Pública: direito, segurança e responsabilidade.  
(Transcrever para o cartão de resposta)

Caderno de Prova 

Informações importantes
1 - Verifique se o caderno está completo ou se há alguma imperfeição gráfica que possa gerar ilegibilidade ou
dúvidas. Se necessário, peça a substituição deste caderno antes de iniciar a prova. 
2 - Leia cuidadosamente o que está proposto. 
3- As respostas das questões deverão ser transferidas (marcadas) para o cartão de respostas, que será o único
documento válido para a correção da prova objetiva. 
3.1 - No cartão de respostas, o alvéolo deverá ser completamente preenchido, cabendo ao candidato que descumprir
esta disposição arcar com eventuais prejuízos quanto à ausência de suas marcações. 
3.2 -  São exemplos de marcações incorretas:  marcação de dois  alvéolos para uma mesma questão,  marcação
rasurada ou emendada, alvéolo não preenchido completamente ou assinalado com excessiva força. 
3.3  -  No  cartão de respostas,  o  candidato  que marcar  todas  as  alternativas  de todas as questões  ou deixá-lo
completamente em branco estará eliminado deste Processo. 
3.4 - No cartão de respostas, o candidato DEVERÁ informar o TIPO DE PROVA, conforme especificado no caderno
de prova. A falta de marcação do tipo de prova ELIMINARÁ o candidato.
3.5 - A frase indicada na área superior desta folha  DEVERÁ SER TRANSCRITA para o cartão de respostas, para
posterior exame grafológico, se necessário. A falta de transcrição da frase ELIMINARÁ o candidato.
4 - Caso queira, o candidato poderá utilizar os espaços de rascunho deste caderno de prova. 
5 - Tempo de duração da Prova: 02 horas e 30 minutos.
6 - O candidato somente poderá retirar-se do seu ambiente de prova após as 16h:00h.
7 - Somente será permitido ao candidato levar este caderno de prova após as 17:00h, devendo permanecer juntos no
recinto, os três últimos candidatos. Ao terminarem a prova, terão seus nomes registrados em Relatório de Sala e nele
posicionadas suas respectivas assinaturas, sendo liberados simultaneamente.
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Língua Portuguesa

A arte de ser feliz

Houve um tempo em que minha janela se abria sobre
uma cidade que parecia feita de giz. Perto da janela havia
um  pequeno  jardim  quase  seco.  Era  uma  época  de
estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto.
Mas todas as manhãs vinha um pobre homem com um
balde, e, em silêncio, ia atirando com a mão umas gotas
de água sobre as plantas.  Não era uma rega: era uma
espécie  de  aspersão  ritual  para  que  o  jardim  não
morresse.  E eu olhava para as plantas, para o homem,
para as gotas de água que caíam de seus dedos magros,
e meu coração ficava completamente feliz. 

Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor...
Outras vezes encontro nuvens espessas. Avisto crianças
que  vão  para  a  escola.  Pardais  que  pulam pelo  muro.
Gatos  que  abrem  e  fecham  os  olhos,  sonhando  com
pardais. Borboletas brancas, duas a duas, como refletidas
no espelho do ar. Marimbondos que sempre me parecem
personagens [...]. Às vezes, um galo canta. Às vezes, um
avião passa. Tudo está certo, no seu lugar, cumprindo o
seu destino. E eu me sinto completamente feliz. 

Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas,
que estão diante  de cada janela,  uns dizem que essas
coisas  não  existem,  outros  que  só  existem  diante  de
minhas  janelas,  e  outros,  finalmente,  que  é  preciso
aprender a olhar, para poder ver assim.

QUESTÃO 01

Segundo a autora, a arte de ser feliz consiste em:
a) observar a natureza.
b) aprender coisas novas.
c) apreciar as pequenas coisas da vida.
d) observar as pessoas pela janela
e) conversar com as pessoas.

QUESTÃO 02

Os sentimentos que prevalecem no texto são:
a) saudade e nostalgia.
b) alegria e euforia.
c) saudade e desespero.
d) tristeza e criatividade.
e) criatividade e atenção.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa que contém erro quanto às regras 
de acentuação.
a) época, está, só, e silêncio.
b) silêncio, está, língua e água.
c) só, época, pássaro e caíam.
d) água, época, precíso e caíam.
e) ônibus, pé, você e está.

QUESTÃO 04

“Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em 
flor...Às vezes, um galo canta. Às vezes, um avião passa. 
Tudo está certo, no seu lugar, cumprindo o seu destino”. A 
oração citada sugere:
a) certeza.
b) dúvida.
c) negação.
d) conclusão.
e) alternância.

Observe a charge seguinte para as questões 5, 6 e 7

http://ideiaseacoespedagogicas.blogspot.com.br/2012/07/charge-
uniforme-escolar.html. Acessado em: 8 de novembro de 2017

QUESTÃO 05

A função do texto é:
a) informar e descrever.
b) descrever e narrar.
c) denunciar e ironizar.
d) denunciar e narrar.
e) argumentar e descrever.

QUESTÃO 06

O texto infere que a escola atualmente é vista como um 
local: 
a) violento.
b) pacificador.
c) de pessoas cultas.
d) triste.
e) alegre
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QESTÃO 07

Assinale a alternativa cujas palavras pertencem ao mesmo
campo de sentido do que a palavra escola.
a) filho, trabalho e caderno.
b) casa, trabalho e caderno.
c) filho, casa e professora.
d) professora, caderno e carro.
e) caderno, professora, aluno.

Observe o cartaz abaixo para as questões 8, 9 e 10.

http://cantinhodalupontocom.blogspot.com.br/2015/11/dicas-e-
infograficos-sobre-agua.html. Acessado em: 8 de novembro de

2017

QUESTÃO 08

A intenção predominante do texto é:
a) ironizar sobre o uso da água. 
b) informar e orientar sobre o uso econômico da água. 
c) argumentar sobre os benefícios da água.
d) difamar as pessoas que não economizam água.
e) convencer dos benefícios da água.

QUESTÃO 09

O termo destacado “aperte-a” refere à (ao):

a) água.
b) dente.
c) boca.
d) válvula.
e) galão.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cuja palavra é proparoxítona, 
segundo a ortografia da língua Portuguesa.
a) enxágue.
b) água.
c) hidrômetro.
d) está.
e) você.

Leia o texto abaixo 
A CARTA DE AMOR

No momento em que Malvina ia pôr a frigideira no fogo,
entrou a cozinheira com um envelope na mão. Isso bastou
para que ela se tornasse nervosa. Seu coração pôs-se a
bater precipitadamente e seu rosto se afogueou. Abriu-o
com gesto decisivo e extraiu um papel verde-mar, sobre o
qual se liam, em caracteres enérgicos, masculinos, estas
palavras: “Você será amada…”.

 Malvina  empalideceu,  apesar  de  já  conhecer  o
conteúdo  dessa  carta  verde-mar,  que  recebia  todos  os
dias,  havia  já  uma semana.  Malvina estava apaixonada
por um ente invisível,  por um papel verde-mar,  por três
palavras  e  três  pontos  de  reticências.  “Você  será
amada…”. Há uma semana que vivia como ébria. 

Olhava para a rua, e qualquer olhar de homem que se
cruzasse com o seu, lhe fazia palpitar tumultuosamente o
coração.  Se  o  telefone  tilintava,  seu  pensamento  corria
célere:  talvez  fosse  “ele”.  Se  não  conhecesse  a  causa
desse transtorno, por certo Malvina já teria ido consultar
um médico de doenças nervosas. Mandara examinar por
um  grafólogo  a  letra  dessa  carta.  Fora  em  todas  as
papelarias  à  procura  desse  papel  verde-mar  e,
inconscientemente, fora até ao correio ver se descobria o
remetente no ato de atirar o envelope na caixa. 

Tudo  em  vão.  Quem  escrevia,  conseguia  manter-se
incógnito.  Malvina  teria  feito  tudo  quanto  ele  quisesse.
Nenhum empecilho para com o desconhecido. Mas para
que ela pudesse realizar o seu sonho, era preciso que ele
se tornasse homem de carne e osso. Malvina imaginava-o
alto,  moreno,  com  grandes  olhos  negros,  forte  e
espadaúdo! 

O seu cérebro trabalhava: seria ele casado? Não, não o
era.  Seria  pobre?  Não  podia  ser.  Seria  um  grande
industrial? Quem sabe? 

As cartas de amor, verde-mar, haviam surgido na vida
de Malvina como o dilúvio, transtornando-lhe o cérebro. 
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Afinal, no décimo dia, chegou a explicação do enigma.
Foi uma coisa tão dramática, tão original, tão crível, que
Malvina não teve nem um ataque de histerismo, nem uma
crise de cólera. Ficou apenas petrificada.

 “Você será amada… se usar, pela manhã, o creme de
beleza Lua Cheia. O creme Lua Cheia é vendido em todas
as  farmácias  e  drogarias.  Ninguém resistirá  a  você,  se
usar o creme Lua Cheia.” 

Era  o  que  continha  o  papel  verde-mar,  escrito  em
enérgicos caracteres masculinos. Ao voltar a si,  Malvina
arrastou-se até ao telefone:

 – Alô! É Jorge quem está falando? Já pensei e resolvi
casar-me  com  você.  Sim,  Jorge,  amo-o!  Ora,  que
pergunta! Pode vir. 

A voz de Jorge estava rouca de felicidade! 
E nunca soube a que devia tanta sorte!

(André Sinoldi)

QUESTÃO 11

O fato  responsável  por  gerar  conflito  e  desencadear  a
narrativa é:
a) a frigideira no fogo.
b) a carta que Malvina recebia.
c) a conversa com a cozinheira.
d) a conversa com Jorge.
e) o telefone.

QUESTÃO 12

Pode-se afirmar que no texto prevalece a:
a) informação.
b) descrição.
c) argumentação.
d) narrativa.
e) ironia.

QUESTÃO 13

Na  frase:  “Quem  escrevia,  conseguia  manter-se
incógnito”, o termo incógnito é antônimo de:
a) conhecido.
b) dúvida.
c) tristeza.
d) livre.
e) desconhecido.

QUESTÃO 14

A frase “Ficou apenas petrificada” tem o sentido de:
a) ficar triste.
b) ficar parada.
c) ficar contente.
d) estar confusa.
e) estar agoniada.

QUESTÃO 15

A palavra ébria NÃO é sinônima de:
a) bêbada.
b) alcoolizada
c) confusa.
d) embriagada.
e) tonta

Observe a charge abaixo para as questões 16 e 17.

htt  p://yogui.co/21-fantasticas-charges-do-antes-e-agora/  .
Acessado em 10 de novembro de 2017.

QUESTÃO 16

A charge sugere que:
a) a mudança tecnológica acompanha as alterações 
emocionais.
b) as alterações da sociedade não são legítimas.
c) a mudança tecnológica implicou em alterações físicas.
d) ficar estático faz bem para a saúde.
e) ao longo dos anos, as mudanças tecnológicas são 
inevitáveis.

QUESTÃO 17

A função da charge é:
a) informar e argumentar.
b) ironizar e denunciar.
c) duvidar e argumentar.
d) narrar e descrever.
e) descrever e informar.

QUESTÃO 18

Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas 
corretamente:
a) chícara, talvez e através.
b) xícara, talves, e atravez.
c) xícara, talvez e atravez.
d) xícara, talvez e através.
e) chícara, talvez e atravez.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa que não contém  ERRO de acordo
com a nova reforma ortográfica da língua Portuguesa.
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a) assembléia, anti-social, bússola e microondas.
b) assembleia, anti-social, bússola e micro-ondas.
c) assembléia, antissocial, bússola, micro-ondas.
d) assembléia, antissocial, bussola, microondas.
e) assembleia, antissocial, bússola, micro-ondas.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa correta quanto à.
a) qüinqüênio e cinqüenta.
b) lingüiça e cinquenta.
c) linguística e quinquênio.
d) quintal e eloqüente.
e) freqüência e seqüestro.

Realidade  Étnica,  Social,  Histórica,  Geográfica,
Cultural, Política, e Econômica do Estado de Goiás
e do Brasil

QUESTÃO 21

Marque a opção CORRETA, em que relaciona o nome do
Governador de Goiás eleito em 1960 para um mandato de
cinco  anos  e  tomou  posse  em  1961,  mas  teve  seu
mandato cassado em 1964, em decorrência do Golpe de
Estado Civil-Militar.
a) Iris Rezende Machado.
b) Mauro Borges Teixeira.
c) Pedro Ludovico Teixeira.
d) Irapuan Costa Júnior.
e) Henrique Santillo.

QUESTÃO 22

Goiânia foi  planejada para 50 mil  habitantes para servir
como  exemplo  de  cidade  moderna  no  país.  Sua
construção estava em consonância com a Marcha para o
Oeste,  política  desenvolvida  pelo  governo  Vargas  para
ocupar  e  desenvolver  os  espaços  vazios  do  oeste
brasileiro. Marque a opção CORRETA, em que relaciona o
nome  do  então  governador  de  Goiás  que  promoveu  a
transferência da capital do estado para Goiânia.
a) Attilio Corrêa Lima.
b) Mauro Borges Teixeira.
c) Pedro Ludovico Teixeira.
d) Otávio Lage de Siqueira.
e) Leonino di Ramos Caiado.

QUESTÃO 23

Marque a Opção CORRETA. 
Com posição geográfica privilegiada, no centro do país,
Goiás limita-se com os seguintes estados: 
a) Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e
Mato Grosso.

b) Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso e São Paulo.
c) Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e 
Rondônia
d) Acre, Pará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
e) Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Rondônia e Mato 
Grosso.

QUESTÃO 24

Sobre  alguns  aspectos  físicos  de  Goiás,  é CORRETO
afirmar:
a) O relevo goiano é formado por chapadas e serras, 
sendo pouco apropriado ao cultivo de lavouras de grãos. 
b) A vegetação predominante no território goiano é de 
floresta densa, composta por árvores altas e relacionada a
um clima quente e úmido.
c) O território goiano possui importantes parques 
nacionais: das Emas, Chapada dos Veadeiros e Chapada 
dos Guimarães.
d) O Lago de Serra da Mesa, formado pelo represamento 
do Rio Tocantins, está entre os dez maiores lagos 
artificiais do país.
e) A rede de drenagem goiana é densa e constituída por 
rios de grande porte, o que facilita a navegabilidade.

QUESTÃO 25

Definida  pela  Lei  Complementar  Estadual  nº  27  de
dezembro de 1999 e modificada pela Lei Complementar
Estadual  nº  54  de  23  de  maio  de  2005,  a  Região
Metropolitana  de  Goiânia  (RMG)  é  constituída  por  20
municípios.  Marque  a  alternativa  CORRETA,  em  que
relaciona apenas municípios da RMG.
a) Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goiânia e Trindade.
b) Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Ceres e 
Trindade.
c) Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Jaraguá e Goianésia.
d) Águas Lindas de Goiás, Brazabrantes, Caturaí e 
Senador Canedo.
e) Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Goiânia e 
Goianira.

QUESTÃO 26

A população goiana é constituída por pessoas de cor ou
raça diferenciadas. Com base nos dados do último Censo
Demográfico do IBGE, é CORRETO afirmar:
a) Mais da metade da população goiana declararam ser 
de cor ou raça preta.
b) Devido a origem rural, grande parte da população 
goiana declararam ser da etnia indígena.
c) A cor ou raça amarela foi declarada por um terço da 
população goiana.
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d) Do total da população goiana, a metade declarou ser de
cor ou raça parda, enquanto pouco mais de 40% 
declararam ser de cor branca. Os demais se declaram de 
cor preta, amarela ou de etnia indígena.
e) A proporção de pessoas que declararam ser de cor 
branca não atingiu 5% da população goiana.

QUESTÃO 27

Sobre  alguns  aspectos  econômicos  de  Goiás,  é
CORRETO afirmar:
a) A agropecuária é que predomina em Goiás, dentre os 
grandes setores da economia, representando mais de 
60% do Produto Interno Bruto goiano.
b) A economia goiana é a nona brasileira com Produto 
Interno Bruto (PIB) de R$ 179 bilhões (estimativa para 
2016, segundo o Instituto Mauro Borges), o que 
representa 2,9% do PIB nacional.
c) A indústria goiana é bem diversificada e seus principais 
segmentos são: indústria de automobilística e refino de 
petróleo em bruto.
d) Embora esteja distante dos portos, Goiás é destaque 
nas exportações para o mercado mundial. Sua pauta de 
exportação concentra-se em produtos de alto valor 
agregado, como petróleo e máquinas agrícolas.
e) Goiás se destaca na produção industrial e sua 
economia é a terceira do país.

QUESTÃO 28

Segundo o Instituto Mauro Borges, o Porto Seco Centro
Oeste  S/A  é  um  terminal  alfandegado  destinado  ao
armazenamento  e  movimentação  de  mercadorias,
importadas  ou destinadas à exportação,  sendo utilizado
como  facilitador  das  operações  de  comércio  exterior.
Marque a opção CORRETA, em que relaciona o município
de localização do referido porto.
a) Anápolis.
b) Rio Verde.
c) Jataí.
d) Goiânia.
e) Itumbiara.

QUESTÃO 29

Conforme  dados  do  Ministério  da  Indústria,  Comércio
Exterior e Serviços, no ano de 2016, Goiás teve um saldo
comercial  de  US$  3,29  bilhões,  resultante  da  diferença
entre US$ 5,93 bilhões de exportações e US$ 2,64 bilhões
de Importações. 
As exportações concentram basicamente em commodities
agrícolas e minerais. Marque a opção CORRETA, em que
relaciona  o  principal  país  comprador  das  exportações
goianas.
a) Estados Unidos da América.

b) Inglaterra.
c) China.
d) França.
e) África do Sul.

QUESTÃO 30

A fauna e flora do Cerrado, as cachoeiras, serras, rios e
chapadas, além do reconhecido patrimônio histórico, com
tradições  culturais  representativas,  são  atrativos  que
contribuem para alavancar o turismo goiano.
Sobre  as  regiões  turísticas  de  Goiás,  é CORRETO
afirmar:
a) A Região das Águas compreende as cachoeiras do 
município de Pirenópolis.
b) A Região da Chapada dos Veadeiros é formada 
principalmente pela cidade de Goiás.
c) O principal atrativo da Região Vale do Araguaia é o 
Lago de Serra da Mesa.
d) A região turística Estrada de Ferro compreende os 
municípios goianos que estão às margens da Ferrovia 
Norte Sul.
e) Os principais pontos turísticos da Região do Ouro são: 
Pirenópolis (Patrimônio Histórico Nacional), Corumbá de 
Goiás (Sítio Histórico Estadual), Cidade de Goiás (Sítio 
Histórico do Patrimônio Mundial) e o Parque Estadual da 
Serra dos Pirineus.
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