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NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 

AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 

 Desligue o celular e outros aparelhos. 
 

 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se 
este caderno corresponde com a sua opção de inscrição. 
 

 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões. 

Responda a todas as questões. 
 

 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões restando 30 (trinta) minutos do 
término da prova. 
 

 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados e assine no campo indicado 
para assinatura. 

A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação 
automática do mesmo. 
 

 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta. 
 

 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão. 
 

 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o 
exemplo: 

 
 

 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova. 
 

 A prova terá duração de 2 horas. 

O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.  
 

 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do 
candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público. 
 

 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha. 
 

 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

 

BOA PROVA ! 

 
REALIZAÇÃO 
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ʭ CONHECIMENTOS GERAIS 

 

CONHECIMENTO UNIVERSAL  ¿ ? 
 

 

01  
 

O príncipe Harry, quinto na linha sucessória do 
trono britânico, anunciou seu casamento com a 
atriz Meghan Markle, marcado para o primeiro 
semestre de 2018. Segundo o órgão local de 
promoção do turismo, o evento já está entre os 
principais acontecimentos do próximo ano e 
promete acelerar as atividades no país, de forma 
semelhante ao casamento de seu irmão que, em 
2011, injetou mais de 3 bilhões de dólares na 
economia inglesa. Quem é a avó do príncipe Harry 
e atual Rainha da Inglaterra? 
(A) Rainha Sophie de Hanôver 
(B) Rainha Elizabeth II 
(C) Rainha Louise I 
(D) Rainha Vitória  
 
02  

 
O jornalista William Waack, vencedor de dois 
prêmios Esso e ex-apresentador do Jornal da 
Globo, na emissora homônima, foi afastado do 
programa em virtude da grande repercussão 
negativa desencadeada por um vídeo seu que 
vazou na internet. Qual o teor do vídeo que afastou 
William Waack? 
(A) Cenas vexatórias de embriaguez, filmadas em 

festa de família. 
(B) Comentário racista feito a um colega de 

profissão nos bastidores do programa. 
(C) Revelação de informações confidencias do 

projeto comercial da emissora. 
(D) Flagrante de jantar reservado com executivo da 

Odebrecht. 
 
03  

 
Atitudes pouco hospitaleiras ocorreram, em 
novembro, a propósito da visita ao Brasil de uma 
das mais importantes filósofas contemporâneas. A 
pensadora norte-americana, de origem judia, e 
professora da Universidade da Califórnia, em 
Berkeley, foi hostilizada no aeroporto e na porta do 
evento para o qual foi convidada, devido à fama 
que angariou pelos relevantes estudos sobre 
gênero, feminismo e teoria queer, publicados no 
início de sua carreira, embora sua presença na 
cidade de São Paulo tivesse por finalidade debater 
sobre populismo, autoritarismo e as atuais 
ameaças à democracia, assuntos aos quais se 
dedica há pelo menos uma década. Quem é essa 
importante pensadora convidada para evento no 
Brasil? 
(A) Hannah Arendt 
(B) Angela Davis 
(C) Judith Butler 
(D) Edith Stein 
 

LÍNGUA PORTUGUESA  ¿ ? 
 

 

O PADEIRO 
 

Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a 
chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do 

apartamento — mas não encontro o pão 
costumeiro. No mesmo instante me lembro de ter 
lido alguma coisa nos jornais da véspera sobre a 
"greve do pão dormido". De resto não é bem uma 
greve, é um lock-out, greve dos patrões, que 
suspenderam o trabalho noturno; acham que 
obrigando o povo a tomar seu café da manhã com 
pão dormido conseguirão não sei bem o quê do 
governo. 
 

Está bem. Tomo o meu café com pão dormido, que 
não é tão ruim assim. E enquanto tomo café vou me 
lembrando de um homem modesto que conheci 
antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do 
apartamento ele apertava a campainha, mas, para 
não incomodar os moradores, avisava gritando: 
 

— Não é ninguém, é o padeiro! 
 

Interroguei-o uma vez: como tivera a ideia de gritar 
aquilo? 
 

"Então você não é ninguém?" 
 

Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera 
aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater 
a campainha de uma casa e ser atendido por uma 
empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma 
voz que vinha lá de dentro perguntando quem era; 
e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: 
"não é ninguém, não senhora, é o padeiro". Assim 
ficara sabendo que não era ninguém... 
 

Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se 
despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para 
explicar que estava falando com um colega, ainda 
que menos importante. Naquele tempo eu também, 
como os padeiros, fazia o trabalho noturno. Era 
pela madrugada que deixava a redação de jornal, 
quase sempre depois de uma passagem pela 
oficina - e muitas vezes saía já levando na mão um 
dos primeiros exemplares rodados, o jornal ainda 
quentinho da máquina, como pão saído do forno. 
 

Ah, eu era rapaz, eu era rapaz naquele tempo! E às 
vezes me julgava importante porque no jornal que 
levava para casa, além de reportagens ou notas que 
eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou artigo 
com o meu nome. O jornal e o pão estariam bem 
cedinho na porta de cada lar; e dentro do meu 
coração eu recebi a lição de humildade daquele 
homem entre todos útil e entre todos alegre; "não é 
ninguém, é o padeiro!" 
 

E assobiava pelas escadas. 
FONTE: https://www.pensador.com/cronicas_de_rubem_braga/ 

 
04  

 
Em “Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a 
chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do 
apartamento — mas não encontro o pão 
costumeiro”, o que o termo em destaque significa? 
(A) Lavagem do corpo ou de parte dele. 
(B) Purificação por meio da água. 
(C) Lavagem ritualística das mãos que o sacerdote 

efetua durante a missa. 
(D) Parte específica da missa. 

 
05  

 
Na passagem “De resto não é bem uma greve, é um 
lock-out, greve dos patrões, que suspenderam o 

https://www.pensador.com/cronicas_de_rubem_braga/
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trabalho noturno; acham que obrigando o povo a 
tomar seu café da manhã com pão dormido 
conseguirão não sei bem o quê do governo”, os 
verbos em destaque retomam, por coesão 
anafórica: 
(A) greve 
(B) lock-out 
(C) patrões 
(D) jornais 

 
06  

 
Considerando a passagem “Interroguei-o uma vez: 
como tivera a ideia de gritar aquilo?”, o verbo em 
destaque (tivera), em relação a interroguei, 
estabelece relação de: 
(A) Simultaneidade 
(B) Posterioridade 
(C) Anterioridade 
(D) Continuidade 

 
07  

 
Tomando como base a passagem “Ele me contou 
isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda 
sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar que 
estava falando com um colega, ainda que menos 
importante” e considerando-se o contexto, é 
correto afirmar que: 
(A) O autor se considera colega do padeiro, pois 

ambos exercem a mesma atividade 
profissional. 

(B) O autor não se considera colega do padeiro, 
porque ambos não são amigos, já que se 
conheceram recentemente. 

(C) O autor se considera colega de profissão do 
padeiro, pois este é inferior àquele. 

(D) O autor se considera colega do padeiro, pois 
estabelece relação de analogia entre os 
afazeres profissionais de ambos. 
 

08  
 

Na passagem “E às vezes me julgava importante 
porque no jornal que levava para casa, além de 
reportagens ou notas que eu escrevera sem 
assinar, ia uma crônica ou artigo com o meu 
nome”, se substituíssemos o verbo em destaque 
pelo verbo haver, se mantivéssemos o mesmo 
tempo e o mesmo modo verbal e se 
pluralizássemos os substantivos crônica e artigo, 
teríamos, respeitada a gramática normativa: 
(A) E às vezes me julgava importante porque no 

jornal que levava para casa, além de 
reportagens ou notas que eu escrevera sem 
assinar, haviam crônicas ou artigos com o meu 
nome. 

(B) E às vezes me julgava importante porque no 
jornal que levava para casa, além de 
reportagens ou notas que eu escrevera sem 
assinar, havia crônicas ou artigos com o meu 
nome. 

(C) E às vezes me julgava importante porque no 
jornal que levava para casa, além de 
reportagens ou notas que eu escrevera sem 
assinar, haveriam crônicas ou artigos com o 
meu nome. 

(D) E às vezes me julgava importante porque no 
jornal que levava para casa, além de 
reportagens ou notas que eu escrevera sem 

assinar, haveria crônicas ou artigos com o meu 
nome. 

 
09  

 
Em “(...) eu recebi a lição de humildade daquele 
homem entre todos útil e entre todos alegre”, sobre 
os termos em destaque é correto afirmar que: 
(A) Caracterizam o termo homem, valorizando-o. 
(B) Caracterizam o termo todos e faz recair sobre 

esse termo características positivas 
relacionadas ao padeiro. 

(C) Caracterizam as ações humildes do padeiro, 
explicitadas pelo uso de verbos e consideradas 
positivas pelo autor. 

(D) Caracterizam o termo homem, desvalorizando-
o em relação às pessoas que ele atendia. 

 
 

10  
 

Considerando a crônica como um todo, é possível 
dizer que se trata de um texto: 
(A) Descritivo 
(B) Dissertativo 
(C) Narrativo 
(D) Injuntivo 
 

MATEMÁTICA  ¿ ? 
 

 

11  
 

Na organização de um evento existem 24 homens e 
18 mulheres, que se dividiram em comissões, de 
forma que todas as comissões tenham o mesmo 
número de homens e o mesmo de mulheres e que 
nenhuma pessoa fique fora das comissões. Nessas 
condições, o número máximo de comissões que 
podem ser formadas é: 
(A) 2 
(B) 3 
(C) 6 
(D) 10 
 
12  

 
O gráfico a seguir mostra a taxa média de morte em 
acidentes de trânsito por região a cada 100 mil 
habitantes. 
 

 
Fonte: Confederação Nacional de Municípios 

 
Com base nas informações do gráfico, é correto 
afirmar: 
(A) A região com maior média de mortes em 

acidentes de trânsito é a Sudeste. 
(B) A região Nordeste é a que tem a menor média 

de mortes em acidentes de trânsito. 
(C) Morrem mais pessoas no Sul do que no Norte e 

Nordeste juntos por acidentes de trânsito. 
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(D) A região Norte é a que tem a menor média de 
mortes em acidentes de trânsito. 

 
13  

 
Maria e João trabalham na mesma empresa e o 
tempo de serviço dos dois somados é de 12 anos e 
6 meses. Sabendo que os tempos de serviço de 
Maria e João estão em uma razão de 3/2, a 
diferença entre os tempos de serviço deles é de: 
(A) 2 anos e 6 meses. 
(B) 60 meses. 
(C) 5 anos. 
(D) 7 anos e 6 meses. 
 
14  

 
Observe a seguinte proposição e responda. 
 

Gabriel é mais novo que Larissa. 
 

Qual conclusão lógica verdadeira pode ser extraída 
dessa proposição? 
(A) Larissa nasceu depois de Gabriel. 
(B) Gabriel nasceu um mês antes de Larissa. 
(C) Gabriel nasceu um mês depois de Larissa. 
(D) Larissa nasceu antes de Gabriel. 
 
15  

 
Numa pequena escola trabalham ao todo 18 
funcionários, dos quais 12 dedicam-se à docência, 
5 realizam tarefas administrativas e 3 executam 
exclusivamente serviços de limpeza e manutenção. 
Logo, quantos funcionários desta escola realizam 
trabalho docente e administrativo? 
(A) 17 
(B) 2 
(C) 0 
(D) 5 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA  ¿ ? 
 

 

16  
 

A informática e os dispositivos computacionais 
tiveram grande difusão, sobretudo para o público 
comum, em virtude do desenvolvimento e 
expansão vertiginosos da rede mundial de 
computadores. Além disso, o crescimento da 
adesão de usuários à internet foi bastante 
impulsionado pela facilidade para acessá-la, o que 
é possível realizar tendo à mão apenas um 
dispositivo com acesso à rede e um navegador 
(browser). Assinale a alternativa que não apresenta 
um navegador (browser) de internet. 
(A) Linux 
(B) Mozilla Firefox 
(C) Google Chrome 
(D) Safari 
 
17  

 
A instalação padrão do Windows 7 traz na Área de 
Trabalho do sistema operacional o ícone da Lixeira, 
diretório ao qual são encaminhados os arquivos 
excluídos. Todavia, ao contrário da maioria dos 
ícones, a Lixeira não pode ser removida da Área de 
Trabalho através da tecla delete, nem do menu de 
contexto. Qual procedimento pode ser realizado 
para remover o ícone de Lixeira da Área de 
Trabalho? 

(A) Pressione a tecla Windows + R e clique no 
botão Procurar. Na tela de localização, 
selecione o diretório Área de Trabalho, em 
seguida marque a caixa de seleção do ícone 
Lixeira e clique no botão OK. Por fim, clique 
com o botão direito do mouse sobre o ícone e 
selecione a opção Excluir. 

(B) Clique com o botão direito sobre o ícone da 
Lixeira e em seguida selecione a opção 
configurações. No menu à esquerda selecione 
a opção Comportamento, desmarque a caixa 
de seleção Visível e clique no botão OK. 

(C) Clique sobre o ícone do menu iniciar, em 
seguida selecione no menu principal a opção 
Painel de Controle e, posteriormente, a opção 
Gerenciar Área de Trabalho. No painel 
esquerdo, clique em Ícones da área de 
trabalho, selecione o ícone da Lixeira e 
pressione no menu superior o botão Excluir. 

(D) Pressione a tecla Windows, em seguida 
selecione no menu à direita a opção Painel de 
Controle e, posteriormente, a opção 
Personalização. No painel esquerdo, clique em 
Alterar ícones da área de trabalho, desmarque 
a caixa de seleção do ícone Lixeira e clique no 
botão OK. 

 

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS  ¿ ? 
 

 

18  
 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem 
por objetivo geral evitar a ocorrência e repetição de 
atos bárbaros, como tantos que já ultrajaram a 
consciência da Humanidade ao longo da história. 
Para tanto, proclama uma série de medidas que 
visam garantir a liberdade, a justiça e a paz a todos 
viventes, sem distinção de raça, cor, sexo, idioma, 
religião, opinião política ou de outra natureza, 
origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 
qualquer outra condição. Assim, conforme a 
Declaração expressa em seu preâmbulo, qual é um 
dos fundamentos da liberdade, da justiça e da paz 
no mundo? 
(A) A instrução elementar opcional e definida pelo 

Estado quanto ao gênero de ensino. 
(B) O respeito pela vida em todas suas formas de 

manifestação. 
(C) O reconhecimento da dignidade inerente a 

todos os membros da família humana. 
(D) A possibilidade de escolher, em plena 

igualdade, profissão, naturalidade e núcleo 
familiar.  

 

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
19  

 
É denominado Poder __________________ aquele 
conferido à administração, para a edição de normas 
complementares à lei, permitindo a sua fiel 
execução.  
(A) Discricionário 
(B) Regulamentar 
(C) Hierárquico 
(D) Vinculado 
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20  
 

Analise as afirmativas a seguir, assinalando (V) 
para as verdadeiras e (F) para as falsas. 
 

(    ) Quando o Município de Andradas emite 

uma autorização se trata de um ato 

vinculado. 
 

(    ) Poder de Polícia pode ser definido como a 

prerrogativa que possui a Administração 

Pública, com base na lei, a restringir o uso 

e o gozo da liberdade e da propriedade em 

favor do interesse da coletividade. 
 

(    ) Quando o Município de Andradas emite um 

alvará se trata de um ato vinculado.  
 

(    ) O Município de Andradas deve revogar 

seus atos administrativos ilegais somente 

quando provocado por terceiro 

interessado. 
 

A ordem correta, de cima para baixo, é:  
(A) V-F-V-F 
(B) F-V-F-V 
(C) F-V-V-F 
(D) F-F-V-F 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
21  

 
Conforme expressamente estampado no art. 1º da 
Constituição Federal, qual é um dos fundamentos 
da República Federativa do Brasil? 
(A) A soberania. 
(B) A garantia do desenvolvimento nacional. 
(C) A promoção do bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação. 

(D) O repúdio ao terrorismo e ao racismo. 
 
22  

 
Dentre as alternativas abaixo, assinale a única que 
está correta. 
(A) Todos podem reunir-se pacificamente, sem 

armas, em locais abertos ao público, 
dependendo sempre de autorização, desde que 
não frustrem outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmo local, sendo apenas 
exigido prévio aviso à autoridade competente. 

(B) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém 
nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou 
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o 
dia, independente de determinação judicial. 

(C) É inviolável o sigilo da correspondência e das 
comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último 
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na 
forma que a lei estabelecer para fins de 
investigação criminal ou instrução processual 
penal. 

(D) A criação de associações e, na forma da lei, a 
de cooperativas dependem de autorização, 
sendo permitida a interferência estatal em seu 
funcionamento. 

 
 

DIREITO CIVIL 
23  

 
Examine as afirmativas abaixo. 
 

I - A personalidade civil da pessoa 
começa com o registro no Cartório de 
Registro Civil das Pessoas Naturais. 

II - São absolutamente incapazes de 
exercer pessoalmente os atos da vida 
civil os menores de 16 (dezesseis) 
anos. 

III - São incapazes, relativamente a certos 
atos ou à maneira de os exercer, os 
maiores de dezesseis e menores de 
dezoito anos. 

 
Está(ão) correta(s): 
(A) apenas a afirmativa I. 
(B) apenas as afirmativas I e II. 
(C) apenas as afirmativas I e III. 
(D) apenas as afirmativas II e III. 
 
DIREITO PENAL 
24  

 
Caso um Guarda Municipal de Andradas solicite, 
para si, direta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida, é caracterizado o delito de:  
(A) prevaricação. 
(B) corrupção passiva. 
(C) advocacia administrativa. 
(D) peculato. 
 
25  

 
Ocorreu um incêndio na escola e algumas crianças 
saíram do prédio com queimaduras. Entre elas está 
Marcela, de 12 anos, que apresenta queimadura de 
segundo grau na mão direita, está consciente e 
comunicativa. Enquanto Marcela aguarda o 
atendimento médico de urgência, o que podemos 
fazer para ajudá-la?   
(A) Oferecer água em grande quantidade para 

evitar desidratação. 
(B) Oferecer algum alimento salgado. 
(C) Oferecer algum alimento doce. 
(D) Oferecer algum remédio para dor. 
 
26  

 
De acordo com a legislação de trânsito vigente no 
Brasil, o condutor habilitado na categoria “B”, 
poderá dirigir: 
(A) veículo motorizado utilizado no transporte de 

passageiros, cuja lotação exceda a oito 
lugares, excluído o do motorista. 

(B) veículo motorizado utilizado em transporte de 
carga, cujo peso bruto total exceda a três mil e 
quinhentos quilogramas.  

(C) veículo motorizado, não abrangido pela 
categoria “A”, cujo peso bruto total não exceda 
a três mil e oitocentos quilogramas e cuja 
lotação não exceda a nove lugares, incluído o 
do motorista. 

(D) veículo motorizado, não abrangido pela 
categoria “A”, cujo peso bruto total não exceda 
a três mil e quinhentos quilogramas e cuja 
lotação não exceda a oito lugares, excluído o 
do motorista. 
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27  
 

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 
9503/97), é considerado crime: 
 

I - Dirigir veículo automotor, em via 
pública, sem a devida permissão para 
dirigir ou habilitação, mesmo não 
gerando perigo de dano. 

II - Afastar-se o condutor do veículo do 
local do acidente, para fugir à 
responsabilidade penal ou civil que lhe 
possa ser atribuída. 

III - Conduzir veículo automotor com 
capacidade psicomotora alterada em 
razão da influência de álcool ou de 
outra substância psicoativa que 
determine dependência. 

 

(A) apenas a afirmativa I está incorreta. 
(B) apenas a afirmativa II está incorreta. 
(C) apenas a afirmativa III está correta. 
(D) todas afirmativas estão corretas. 
 
28  

 
Na comunicação entre profissionais de segurança, 
os equipamentos radiocomunicadores são 
essenciais, entretanto, para obter ótima utilização 
dessa tecnologia, alguns padrões de comunicação 
devem ser seguidos. Em situação de 
estabelecimento de contato, qual a forma correta de 
solicitar identificação do interlocutor?   
(A) Após confirmação de escuta, ordenar 

soletração de ID. 
(B) Abrir chamada requerendo número de 

matrícula. 
(C) Utilizar o QRA, da tabela de códigos Q. 
(D) Anunciar “câmbio” e aguardar identificação na 

escuta. 
 
29  

 
A fim de fazer valer a proteção dos direitos 
humanos fundamentais, do exercício da cidadania e 
das liberdades públicas, além de garantir também a 
proteção e integridade individual do profissional de 
segurança, aos guardas municipais é legalmente 
autorizado o porte de armas de fogo. Quanto ao 
tipo de armamento, como é definida uma arma 
portátil? 
(A) Arma portátil é aquela que em razão de seu 

peso e volume só pode ser transportada 
embarcada em viaturas ou dividida em partes e 
transportada por grupo de homens. 

(B) Arma portátil é aquela que em razão do seu 
peso e volume deve ser transportada com 
auxílio de uma bandoleira. 

(C) Arma portátil é aquela que em razão do seu 
pouco peso e volume deve ser acondicionada 
em um coldre. 

(D) Arma portátil é aquela que em razão do seu 
peso e volume pode ser acondicionada em um 
cinto tático ou transportada à mão. 
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Embora treinamentos, equipamentos e condições 
de trabalho sejam requisitos importantes à 
qualidade dos serviços de segurança, outro item 
fundamental é a conduta adotada pelos 

profissionais e, nesse sentido, as relações de 
trabalho cobram permanentemente uma postura 
ética e disciplinada de seus servidores. Qual a 
principal finalidade e benefício angariado pela ética 
e disciplina em trabalhos de segurança? 
(A) Obter patentes, reconhecimento hierárquico e 

bonificações salariais. 
(B) Conquistar e conservar a cooperação e a 

confiança dos companheiros de trabalho. 
(C) Evitar falhas de comunicação e de 

procedimentos de abordagem. 
(D) Definir exclusividades legais para as equipes 

de vigilância e policiamento. 
 
 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




