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CADERNO DE QUESTÕES 
  
Este caderno de Prova contém 40 questões objetivas, com 05 (cinco) alternativas cada uma, indicadas pelas letras (a), (b), 
(c), (d) e (e), assim distribuídas: 
 
10 questões de Português; 

10 questões de Matemática; 

10 questões de Conhecimentos Gerais/Regionais/Atualidades; 

10 questões de Conhecimentos Específicos. 

 
 
SOBRE A FOLHA DE RESPOSTAS 
 

1. É de sua inteira responsabilidade o manuseio correto da Folha de Respostas. 
 

2. Leia cuidadosamente cada questão e marque a resposta correta na Folha de Respostas. 
 

3. Existe APENAS UMA resposta correta para cada questão objetiva. Observe as instruções dadas para as 
questões. 

 
4. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta ao assinalar sua resposta na Folha de Respostas, e preencha 

completamente o espaço a ela destinado, sem ultrapassar os seus limites. 
 

5. Confira os dados constantes na Folha de Respostas e assine-a no espaço reservado para tal fim, no cabeçalho. 
 

 

Boa Sorte! 
 

 

Caro(a) Candidato(a), 
 
Leia com atenção e cumpra rigorosamente as seguintes instruções. Elas são parte integrante da prova e das normas 
que regem este Concurso Público. 
 
INSTRUÇÕES INICIAIS: 

1. Você terá 04 (quatro) horas para responder as questões dessa Prova, sendo de 01 hora o tempo mínimo de 
permanência em sala. 

2. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas. 
3. Você só poderá levar o Caderno de Prova após decorridas 03 (três) horas do início efetivo da prova. 
4. Quando faltar uma hora para o encerramento do tempo de aplicação da prova, o fiscal informará aos 

candidatos. 
5. Ao abrir o Caderno de Provas, confira a sequência das páginas e das questões. Se for identificado algum 

problema, informe, imediatamente, ao fiscal. 
6. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte integrante da 

mesma. 
7. Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou recorrer a consultas a livros, anotações, agendas 

eletrônicas, gravadores, ou mesmo usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares ou qualquer 
instrumento receptor/transmissor de mensagens. 

8. Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo último candidato. 
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Serviços 
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PORTUGUÊS – Questões de 01 a 10 
 
Instrução: analise cuidadosamente as questões apresentadas e marque na Folha de Respostas a alternativa 
coerente com a pergunta dada.  

 
QUESTÕES DE 01 A 06 
 
Texto 01: DENTRO DE UM ABRAÇO 
 
O melhor lugar no mundo 
É dentro de um abraço 
Pro mais velho ou pro mais novo 
Pra alguém apaixonado, alguém medroso 
 
O melhor lugar no mundo 
É dentro de um abraço 
Pro solitário ou pro carente,  
Dentro de um abraço é sempre quente 
 
Tudo que a gente sofre 
Num abraço se dissolve 
Tudo que se espera ou sonha 
Num abraço a gente encontra 
 
No silêncio que se faz 
O amor diz compromisso 
Oh baby, dentro de um abraço 
Tudo mais já está dito 
 
O melhor lugar no mundo,  
É aqui, é dentro de um abraço 
 
Por aqui não mais se ouve o tic tac dos relógios 
E se faltar a luz fica tudo ainda melhor 
O rosto contra o peito, dois corpos em um amasso 
Dois corações batendo juntos em descompasso 
 
Tudo que a gente sofre 
Num abraço se dissolve 
Tudo que se espera ou sonha 
Num abraço a gente encontra 
 
Na chegada ou na partida 
Manhã de sol ou noite fria 
Na tristeza ou na alegria 
 
Tudo que a gente sofre 
(Na chegada ou na partida) 
Num abraço se dissolve 
(Manhã de sol ou noite fria) 
Tudo que se espera ou sonha 
(Na tristeza ou na alegria) 
Num abraço se encontra 

JOTA QUEST. Álbum Funky Funky Boom Boom, 2013. 
 
 
QUESTÃO 01. A leitura do texto 1 nos permite afirmar que: 
 

I. o ato de abraçar se configura na última alternativa dada a todos os seres humanos. 
II. o sentido da existência humana se finaliza no abraço. 
III. na tristeza ou na alegria, o abraço é o momento do encontro. 
IV. o silêncio não se constitui num incômodo no abraço. 
V. o abraço se impõe como texto principal, não necessitando de maiores palavras/expressões. 

Está correto o que se afirma em: 
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(a) I e II apenas. 
(b) III, IV e V apenas. 
(c) I, III e V apenas. 
(d) II e IV apenas. 
(e) todas as alternativas. 

 
 
QUESTÃO 02. Sobre o texto 1, analise as assertivas abaixo. 
 

I. O autor afirma que o abraço é um ato que acolhe a todos indistintamente. 
II. O autor provoca uma reflexão sobre a ausência do abraço das pessoas mais novas para com as mais 

idosas. 
III. O autor entende que o abraço é apaziguador de sofrimentos e acalentador de sonhos. 
IV. O autor afirma que o silêncio é a maior causa do desamor. 
V. O autor insinua que o abraço é solitário e independe do outro. 

 
Está correto o que se afirma em: 

 
(a) I e III apenas. 
(b) II e IV apenas. 
(c) I, III, IV e V apenas. 
(d) IV e V apenas. 
(e) I, II e V apenas. 

 
 
QUESTÃO 03. Sobre o título do texto, analise os itens que se seguem. 
 

I. É preciso estar pronto para entrar na sintonia do abraço. 
II. É imprescindível se disponibilizar a encarar a energia do abraço. 
III. Um abraço é muito mais do que um encontro de corpos. 
IV. Abraçar é se permitir à mística de um outro mundo. 
V. É inevitável a entrega ao outro de quem abraça e é abraçado. 

 
Está correto o que se afirma em: 

 
(a) apenas I, II, III e IV. 
(b) apenas II, III, IV e V. 
(c) apenas III e IV. 
(d) apenas II e III. 
(e) todas as alternativas. 

 
 
QUESTÃO 04. Em relação à tipologia textual, podemos afirmar que o texto 1: 
 

I. apresenta elementos descritivo-narrativos. 
II. preocupa-se com aspectos factuais do cotidiano . 
III. constrói-se por meio de uma linguagem denotativa. 
IV. constitui-se num texto de caráter meramente técnico-científico. 
V. traz uma exposição pessoal do eu-lírico acerca do tema em questão. 

 

Está incorreto o que se afirma em: 

 
(a) II e IV apenas. 
(b) V apenas. 
(c) I, III e V apenas. 
(d) I, II, III e IV apenas. 
(e) todas as alternativas. 

 
 
QUESTÃO 05. No verso “Dois corações batendo juntos em descompasso”, a palavra em destaque poderia 

ser substituída, sem alteração de sentido, por: 

 
(a) cadência. 
(b) ritmo. 
(c) acordo 
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QUESTÃO 38. No serviço público, o servidor não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta 

consoante com o artigo 37 da Constituição Federal. Dessa forma, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(a) Nos princípios éticos da ação do servidor público, além da perfeita distinção entre o bem e o mal, está 

o acréscimo da ideia de que o fim é sempre o bem comum. 
(b) O servidor público é remunerado pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, assim, sua 

contrapartida é a observância da moralidade e da legalidade. 
(c) A função pública é tida como exercício profissional, dessa forma, ações da vida particular do servidor 

não afetará em nada, acrescendo ou diminuindo, o seu bom conceito na vida funcional. 
(d) Cortesia, boa vontade, cuidado e tempo, dedicados ao serviço público, caracterizam o esforço pela 

disciplina. 
(e) No âmbito do atendimento ao público, tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou 

indiretamente significa causar-lhe dano moral. 
 
 
QUESTÃO 39. O artigo 103 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069, de 13/07/1990) 
considera ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal, e o artigo 110 do mesmo 
Estatuto estabelece que “Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal”. 
Diante da prática de ato infracional, medidas podem ser aplicadas por autoridade competente. Á luz do ECA, 
assinale abaixo a alternativa que apresenta uma medida incorreta a ser aplicada. 

 
(a) Advertência. 
(b) Prisão preventiva. 
(c) Liberdade assistida. 
(d) Prestação de serviço à comunidade. 
(e) Internação em estabelecimento educacional. 

 
 
QUESTÃO 40. No trabalho, os compartilhamentos são de várias naturezas. Compartilham-se os mesmos 
espaços e os mesmos objetos de trabalho e convive-se com os diferentes sem que isso afete a convivência 
entre todos. Nesses compartilhamentos, as relações interpessoais vão ditar os ambientes adequados de 
convívio e do bom funcionamento das estruturas implicadas. Dessa forma, identifique abaixo, dentro das 
relações interpessoais no ambiente de trabalho o que é correto. 

 
(a) Nas relações interpessoais, a assertividade é a capacidade de dizer o que precisa ser dito sem ferir o 

outro. 
(b) A fiabilidade envolve a capacidade de ser flexível no cumprimento dos prometidos, ou seja, mesmo 

diante do compromisso, é possível a sua não realização. 
(c) Capacidade de resposta, nas relações interpessoais, consiste na cortesia com que se responde 

quando solicitado.  
(d) A empatia, nas relações interpessoais, no trabalho, é a capacidade de se colocar de modo imparcial, 

sem envolvimento com o problema do outro. 
(e) Pela segurança, nas relações interpessoais, testa-se a capacidade de mandar e ser obedecido por 

todos. 
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(e) Sempre que exista o risco de queda livre no trabalho, recomenda-se a utilização do EPI cinto de 
segurança ou arnês ligado a um ponto resistente. 

 
QUESTÃO 34. Na Lei nº 10.741 de outubro de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso, seu artigo 3º traz, 
como parágrafo único, garantias e prioridades. Identifique nas alternativas abaixo aquela que representa uma 
dessas garantias que assiste ao idoso. 

 
(a) Atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores 

de serviços à população. 
(b) Inviabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais 

gerações. 
(c) Negligência de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. 
(d) Postergação na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. 
(e) Preterição de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.  

 
 

QUESTÃO 35. No capítulo VII (Da Administração Pública), na seção I (Disposições Gerais), o artigo 37 da 
Constituição Federal do Brasil serve de base para o artigo 71 da Lei Orgânica do Município de Serrinha. Em 
ambos os documentos, os respectivos artigos tratam dos princípios que regem a Administração Pública. 
Pensando nisso, um servidor público, por suas prerrogativas, quando leva ao conhecimento de todos o que 
está ocorrendo no âmbito da administração pública para que um ato produza seus efeitos, está praticando o 
princípio da: 

 
(a) Impessoalidade.  
(b) Razoabilidade. 
(c) Continuidade. 
(d) Publicidade. 
(e) Moralidade. 

 
 
QUESTÃO 36. Pela Lei Orgânica do Município de Serrinha, são previstos em incisos do seu artigo 71 
considerações dirigidas aos servidores públicos municipais. Analise as alternativas abaixo e com base na Lei 
Orgânica do Município de Serrinha, assinale a alternativa correta. 

 
(a) Os vencimentos pagos aos servidores que ocupam cargos no Poder Legislativo do município de 

Serrinha-BA poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 
(b) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público do município de Serrinha serão 

computados e acumulados para fins de concessão de acréscimo ulteriores. 
(c) No município de Serrinha é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos mesmo nos casos 

associados a professores e médicos como prevê a Constituição Federal. 
(d) Subsídio e os vencimentos dos funcionários ocupantes de cargos e empregos públicos no município de 

Serrinha podem ser redutíveis em função de ajustes fiscais em anos onde as despesas forem 
superiores às receitas, atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

(e) Pela Lei Orgânica do Município de Serrinha, nenhum servidor será designado para funções não 
constantes das atribuídas do cargo que ocupa, a não ser em substituição e, se acumulada, com 
gratificação de lei. 

 
 
QUESTÃO 37. No trabalho em segurança pública, em algumas situações, o agente corre o risco de abusar do 
poder e exercer força descomunal no controle público, chegando muitas vezes à prática de tortura. Todavia, a 
Lei 9.455/1997, define os crimes de tortura e dá outras providências. Diante disso, à luz da lei, assinale a 
alternativa correta. 

 
(a) É considerada tortura o constrangimento de alguém com emprego de violência ou grave ameaça, 

causando-lhe sofrimento em razão de discriminação racial ou religiosa. 
(b) Não será considerada tortura emprego de violência que cause somente sofrimento mental, desde que 

haja a preservação da integridade física. 
(c) Como medida de caráter preventivo, não será considerada tortura o emprego de violência ainda que 

cause sofrimento no indivíduo. 
(d) Em caso de tortura praticada por agente público, a condenação do mesmo pela justiça acarretará em 

multas e detenção, mas não na perda do cargo ou função do servidor. 
(e) Ainda que a vítima seja brasileira, a tortura praticada por agente em território que não seja o nacional 

não é considerado crime pela lei. 
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(d) uniformidade. 
(e) divergência. 

 
 
QUESTÃO 06. Julgue os itens a seguir e assinale o que se pede. 
 

I. No período “O melhor lugar no mundo/É dentro de um abraço” trata-se de uma oração absoluta. 
II. No fragmento “O melhor lugar do mundo,/ É aqui, é dentro de um abraço.”, as palavras/expressões 

em destaque atuam com a mesma função sintática. 
III. No fragmento “Oh, baby, dentro de um abraço”, a palavra em destaque é um termo descolado 

sintaticamente da oração.  
IV. Nos fragmentos “Tudo que a gente sofre/Num abraço se dissolve” e “Por aqui não mais se ouve o tic 

tac dos relógios”, os verbos em destaque possuem a mesma classificação quanto à transitividade. 
V. No fragmento “Tudo que se espera ou sonha”, a expressão em destaque se constitui numa oração 

coordenada sindética em relação à primeira. 
 
A análise dos itens permite-nos concluir que: 

 
(a) apenas I, II e III estão corretos. 
(b) apenas IV e V estão corretos. 
(c) todos estão corretos. 
(d) apenas I, II, III e V estão corretos. 
(e) apenas I e V estão corretos. 

 
 

QUESTÕES 07 A 10 

 
Texto 02: ABRAÇO, O TODO PODEROSO 
 
 

1-  Desde que nascemos, aprendemos a usar o abraço para mostrar afeto, amizade, amor, etc. A 
comunicação não-verbal é uma forma poderosa para falar sobre sentimentos. As pessoas querem sentir-se 
compreendidas e amadas e o abraço pode ser o veículo que transmite compreensão, empatia e conforto. Mas 
um abraço pode fazer muito mais por nós! 
 
5- Um estudo da Universidade Médica de Viena (Áustria), conduzido pelo neurofisiologista Jürgen 
Sandkühler, mostrou que abraçar reduz o stress, o medo e a ansiedade. O abraço ainda promove o bem-estar 
e melhora a memória. Todos estes efeitos positivos devem-se à secreção de oxitocina no organismo. Quando 
damos um abraço a alguém que nos é próximo a oxitocina, conhecida como a “hormona do amor”, é libertada 
na corrente sanguínea das duas pessoas que se abraçam, relaxando o corpo, diminuindo o ritmo cardíaco, a 
pressão arterial e os níveis de cortisol (diretamente envolvido nas respostas ao stress). Resultados parecidos 
foram obtidos pela Universidade da Carolina do Norte (EUA). Esta hormona influencia as nossas ligações 
emocionais e comportamento social. 
 
13-  Além da oxitocina, um abraço promove também a libertação de dopamina, uma hormona que atua 
como um estimulante, criando uma sensação de prazer no cérebro. Existem também estudos que demonstram 
que quando abraçamos alguém a libertação de endorfinas também aumenta. As endorfinas, substâncias 
produzidas pelo cérebro e pelo sistema nervoso, são “narcóticos naturais”, que reduzem a dor e fazem com 
que nos sintamos eufóricos. 
 
18- Investigadores na UK’s Manchester Metropolitan University, na Inglaterra, concluíram que os abraços 
são curativos. Abraços frequentes podem atuar como catalisadores de cura de problemas físicos, eles reforçam 
o sistema imunológico. Como? Aumentando os níveis de hemoglobina (que transporta o oxigênio aos nossos 
órgãos e tecidos) no sangue. 
 
22-  Mas todos estes benefícios, ao que parece pelos resultados do estudo da Universidade Médica de 
Viena, só acontecem quando abraçamos alguém que gostamos, confiamos ou conhecemos muito bem. Pelo 
contrário, se o abraço vier de uma pessoa não tão agradável ou estranha, ao invés de acalmar, esse abraço 
pode stressar determinadas pessoas. Nessas situações, em que a pessoa sente o seu espaço pessoal violado, 
há um aumento dos níveis de cortisol. 
 
27- A psicoterapeuta americana Virginia Satir defende que precisamos de 4 abraços por dia para 
sobreviver, 8 para manutenção do bem-estar e 12 para crescer. No entanto, os cientistas alertam para o fato de 
estarmos a viver numa cultura que tende a despromover os abraços, seja porque temos pouco tempo para 
estarmos com as pessoas que nos são queridas, ou porque o “politicamente correto” se intromete nos nossos 
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abraços. Uma pesquisa recente da Manchester Metropolitan University indicou que cerca de um terço da 
população não dá/recebe abraços diariamente. 
 
33- Abraçar não é uma tarefa nem uma obrigação e não requer equipamento especial. Além disso, é muito 
difícil dar um abraço sem receber outro em troca! Então, caro leitor, pelo prazer que dá e pelos benefícios que 
proporciona, não acha que vale a pena disponibilizar algum do seu tempo (e ir deixando de lado o 
“politicamente correto” e a vergonha) para abraçar os seus pais, os seus filhos, o seu namorado/namorada, os 
seus amigos,… os que lhe são queridos? 
 

MARCÃO, Ana Margarida. Abraço, o Todo Poderoso. Disponível em http://oficinadepsicologia.com/abraco-o-todo-poderoso, acesso em 30 de Out. de 2015. 

 
QUESTÃO 07. A leitura atenta do texto nos permite concluir que: 

 
(a) trata-se de uma crônica tendo em vista que demarca a visão da autora a respeito de um fato do 

cotidiano, consolidada por argumentos pessoais. 
(b) trata-se de um conto, posto que a autora apresenta os personagens envolvidos na análise do tema. 
(c) trata-se de uma descrição, fundamentada em análises científicas sobre o abraço. 
(d) trata-se de uma crônica haja vista que a autora divulga uma pesquisa quantificada, necessária para 

conhecimento do grande público. 
(e) trata-se de um artigo de base científica, muito embora discorra sobre uma temática do cotidiano das 

pessoas. 
 
 
QUESTÃO 08. Considere os itens que seguem a respeito do texto 2. 
 

I. O primeiro parágrafo apresenta o tema central a ser abordado pela autora. 
II. O segundo parágrafo inicia o processo de argumentação do tema, consolidado por informações de 

caráter científico.  
III. O quarto parágrafo já introduz um novo argumento. 
IV. No quinto parágrafo, a autora inicia com uma adversativa para contropor os argumentos apresentados 

anteriormente. 
V. Nas linhas 28 a 31, a autora alerta para uma questão de cunho sociocultural em torno do tema, no 

entanto, coloca-o de modo menor dentre os aspectos discutidos no texto. 
 
A análise dos itens permite-nos concluir que: 

 
(a) apenas I, II, III e IV estão corretos. 
(b) apenas I, II, IV e V estão corretos. 
(c) apenas I e II estão corretos. 
(d) todos estão corretos. 
(e) todos estão incorretos. 

 
 
QUESTÃO 09. No fragmento “Abraçar não é uma tarefa nem uma obrigação e não requer equipamento 
especial. Além disso, é muito difícil dar um abraço sem receber outro em troca!”, a palavra/expressão grifada 

indica: 

 
(a) uma relação de alternância, seja por incompatibilidade dos termos ligados ou por equivalência dos 

mesmos. 
(b) uma relação de adição à frase 
(c) uma relação de oposição bem como de contraste ou compensação entre as unidades ligadas. 
(d) um sentido de consequência a algo dito anteriormente 
(e) uma relação de explicação, razão ou motivo. 

 
 
QUESTÃO 10. Considere o seguinte fragmento “...mostrou que abraçar reduz o stress, o medo e a 
ansiedade.”  Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que apresenta o trecho em destaque com a mesma 
função morfossintática do fragmento dado anteriormente. 
 

(a) “A comunicação não-verbal é uma forma poderosa para falar sobre sentimentos.” (linha 2) 
(b) “Todos estes efeitos positivos devem-se à secreção de oxitocina no organismo” (linha 7) 
(c) “Resultados parecidos foram obtidos pela Universidade da Carolina do Norte (EUA).” (linhas 10-11) 
(d) “Abraçar não é uma tarefa nem uma obrigação e não requer equipamento especial.” (linha 33) 
(e) “A psicoterapeuta americana Virginia Satir defende que precisamos de 4 abraços por dia para 

sobreviver” (linha 27) 
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QUESTÃO 30. Sobre a História de Serrinha, algumas afirmações são feitas nas alternativas abaixo. Assinale 
aquela INCORRETA. 

 
(a) No Brasil Colônia, a expansão de fazendas de gado na Capitania da Bahia fez surgir a Fazenda 

Serrinha, tornando centro comercial posteriormente. 
(b) Responsável pela compra da Fazenda Serrinha, Bernardo da Silva iniciou a expansão do logradouro 

com a construção da capela em louvor à Senhora Santana. 
(c) O nome Serrinha deve-se aos índios do tronco linguístico macro-jê da tribo dos Sirinhaém que 

habitavam no local no período colonial. 
(d) Lei de 1876 elevou o Arraial de Serrinha à categoria de Vila e foi criado o Município de Serrinha. 
(e) Por mais de 70 anos, a economia da região de Serrinha esteve influenciada pela estrada de ferro que a 

ligava a Salvador e Alagoinhas no transporte de pessoas e mercadorias. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Questões de 31 a 40 
 
Instrução: analise cuidadosamente as questões apresentadas e marque na Folha de Respostas a alternativa 
coerente com a pergunta dada.  

 
 
QUESTÃO 31. Atividades de segurança em repartições públicas exigem do funcionário, que desempenha a 
função, atitudes e comportamento adequados. Sobre isso, analise as alternativas abaixo e marque o item 
INCORRETO. 

 
(a) No exercício da função de segurança, o funcionário deve ter urbanidade, probidade e denodo. 
(b) A atuação na segurança em prédios públicos tem caráter preventivo e visa inibir, dificultar e impedir 

qualquer ação delituosa. 
(c) A abertura de portas e portões sempre se fará mediante à identificação do visitante. 
(d) Deve o funcionário de segurança de portarias ter disposição para manter sobre seus cuidados, armas e 

objetos de visitantes, caso não seja possível a entrada com esses artefatos. 
(e) O agente de segurança deve atentar discretamente para todas as pessoas em atitudes suspeitas no 

recinto e nas proximidades para, caso necessário, acionar alarmes e pedido de auxílio. 
 
 
QUESTÃO 32. Com o intuito de prestar um bom serviço de segurança são necessárias algumas medidas 

classificadas como estáticas e dinâmicas. Identifique abaixo a alternativa correta. 

 
(a) São exemplos de medidas de segurança estática: circuitos de TV, sistema de alarmes, contato 

telefônico com empresas fornecedoras de serviços para confirmar dados de funcionários. 
(b) São exemplos de medidas de segurança dinâmicas: identificação pessoal, abordagem à distância, 

portas giratórias. 
(c) Medidas estáticas de segurança são barreiras e equipamentos que visam inibir e impedir ações 

criminosas, entre elas, barreiras perimetrais, sistemas de alarmes, portinholas para passagem de 
objetos. 

(d) Medidas dinâmicas de segurança são aquelas que exigem a atuação inteligente do agente, tais como, 
abordagem à distância, portaria atenta e uso de cones, cavaletes, barreiras e cancelas. 

(e) Medidas de segurança dinâmicas e estáticas não podem ser aplicadas na segurança patrimonial de 
repartições públicas, pois todos os cidadãos devem ter livre acesso aos serviços públicos. 

 
 
QUESTÃO 33. Ao adotar como medida de segurança a utilização dos EPC e dos EPI, é frequente, entre os 
trabalhadores, um “conflito” entre as razões de segurança que o levam a usá-los e o desconforto e esforço 
adicional na execução das suas tarefas, muitas vezes, motivadores da sua rejeição. Todavia, para segurança 
no trabalho, esses equipamentos são indispensáveis. Sobre os Equipamentos de Proteção Individual e 
Coletivos, identifique a alternativa onde há erro. 

 
(a) Quando no ambiente de trabalho há ricos de queda de objetos que possam gerar pancadas violentas, 

para proteção da cabeça, deve-se utilizar o EPI chamado capacete. 
(b) Diante do risco de quedas no ambiente de trabalho por causa de piso molhado recomenda-se o uso de 

EPI de sinalização chamado de cavalete de sinalização "piso molhado". 
(c) Em trabalhos nos ambiente que ocorra projeção de poeiras e partículas, luz visível, invisível ou laser, 

para a proteção de rostos e olhos, é recomendável os EPI óculos e viseiras. 
(d) No trabalho em ambientes que apresentem gases e fumaças tóxicas, é comum serem utilizados como 

EPC os exautores de gases. 



MUNICÍPIO DE SERRINHA/ESTADO DA BAHIA, 08 DE NOVEMBRO DE 2015 – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE SEGURANÇA  

 10 

QUESTÃO 26. Conhecidos pela ferocidade com que tratam suas vítimas, com torturas, decapitações, 
afogamentos, execuções a tiro na nuca e até ação de queimar pessoas vivas, a organização jihadista, 
considerada terrorista, tem atuado no Oriente Médio com pretensões de criar um Califado, englobando terras 
da Síria, Iraque e Levante que inclui Jordânia, Palestina, Israel, Líbano, Chipre e Hatay na Turquia.  
 
As descrições acima permitem afirmar que o grupo em questão é: 
 
 

(a)  Hamas. 
(b)  Hezbollah. 
(c)  Al-Qaeda. 
(d)  Boko Haram.  
(e)  ISIS ou Daesh. 

 
 
QUESTÃO 27. O mundo atual experimenta fluxos migratórios intensos, só vistos semelhantes, posterior à 
Segunda Guerra Mundial. A Europa diariamente tem sido a entrada de centenas de pessoas vindas de várias 
regiões do mundo. O Brasil também aparece como destino de imigrantes, sobretudo, os de língua francesa que 
entram pelo Acre. A imigração em questão no Brasil é de: 

 

(a) Haitianos que, posterior ao grande terremoto de 2010, que devastou o país, passaram a vir para o 
Brasil. 

(b) Sírios que, por causa da guerra civil na Síria, passaram a entrar no Brasil em grande quantidade. 
(c) Palestinos que, em função aos ataques de Israel na Faixa de Gaza, abandonam suas casas e 

escolhem o Brasil preferencialmente nas suas imigrações. 
(d) Chineses que, em função da política chinesa de filho único, abandonam seu país em busca de 

segurança para suas famílias. 
(e) Venezuelanos que fogem da repressão da política de Nicolás Maduro e têm entrado em massa no 

território brasileiro.  
 
 
QUESTÃO 28. 

 
"Morena Tropicana" 

 
Da manga rosa 

Quero gosto e o sumo. 
Melão maduro, sapoti, juá. 

Jabuticaba, teu olhar noturno; 
Beijo travoso de umbu cajá. 

 
O trecho acima faz parte de uma composição famosa de Alceu Valença, em parceria com compositor baiano 
que, apesar de ter nascido em Salgadália, distrito de Conceição do Coité, foi em Serrinha que se fez músico, 
integrando a orquestra da cidade. Teve inicialmente composição gravada pelo Quinteto Violado e se notabilizou 
por sua parceria com Tom Zé em inúmeros trabalhos. Entre seus parceiros musicais além de Alceu Valença e 
Tom Zé, estão nomes como Carlos Pita, Gozaguinha e Vinicius de Moraes. Identifique abaixo o nome desse 
importante compositor baiano da região. 

 
(a) Bule Bule. 
(b) Dinho Oliveira. 
(c) Jurandy da Feira. 
(d) Vicente Barreto. 
(e) Wilson Aragão. 

 

QUESTÃO 29. Doenças infecciosas, antes desconhecidas pela população, passaram a fazer parte do cotidiano 
em função de vários fatores. Nesse contexto, atualmente, o mosquito Aedes aegypti é imputado como vetor de 
uma série de doenças viróticas.  Analise as alternativas abaixo e assinale aquela que apresenta doenças que 
podem ser transmitidas por esse mosquito. 

 
(a) Filariose, ancilostomíase, dengue e chikungunya. 
(b) Dengue, febre amarela, zika e a chikungunya. 
(c) Dengue, erliquiose, febre maculosa e malária. 
(d) Dengue, malária, chikungunya e erliquiose. 
(e) Febre amarela, doença de Chagas, zica e dengue. 
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MATEMÁTICA – Questões de 11 a 20 
 
Instrução: analise cuidadosamente as questões apresentadas e marque na Folha de Respostas a alternativa 
coerente com a pergunta dada.  

 
 
QUESTÃO 11. Uma loja de revenda de roupas dispõe de calças, camisetas, bermudas e vestidos, custando, 
respectivamente, R$ 89,99, R$ 27,50, R$ 79,99 e R$ 125,99. Dona Júlia tem em sua bolsa exatamente cinco 
cédulas de R$ 50,00, e pretende comprar, para presentear seus netos, uma peça de cada roupa. Nessas 
condições, dona Júlia precisará de quantos reais a mais para efetuar a compra desejada? 

 
(a) R$ 323,47 
(b) R$ 250,00 
(c) R$ 73,47 
(d) R$ 77,43 
(e) R$ 74,37 

 
QUESTÃO 12. Um grupo de amigos fez um passeio com um custo total de R$ 864,50. Se cada um deles 

contribuiu com a mesma quantia, de R$ 123,50, então esse grupo era composto por quantas pessoas? 

 
(a) 8 
(b) 7 
(c) 6 
(d) 5 
(e) 4 

 
 

QUESTÃO 13. Uma fazenda recebeu duas dúzias de bovinos e três dezenas de caprinos, que se juntaram às 
três dezenas e meia de bovinos e uma dúzia e meia de caprinos que já havia no local. Sendo assim, nessa 
fazenda, agora há exatamente: 

 
(a) 59 bovinos e 48 caprinos. 
(b) 48 bovinos e 59 caprinos. 
(c) 24 bovinos e 30 caprinos. 
(d) 35 bovinos e 18 caprinos. 
(e) 30 bovinos e 24 caprinos. 

 
 

QUESTÃO 14. Em uma pousada, os dormitórios do lado direito são numerados segundo a sequência 
ininterrupta dos números naturais ímpares e os do lado esquerdo, segundo a sequência ininterrupta dos 
números naturais pares. Levando em conta que cada sequência inicia pelo menor natural não nulo, e que do 
lado esquerdo há 9 dormitórios a mais que do lado direito, então, quantos dormitórios há nessa pousada se a 
numeração do último quarto do lado esquerdo é o maior número natural par menor que 50? 

(a) 15. 
(b) 24. 
(c) 30. 
(d) 36. 
(e) 39. 

 
 

QUESTÃO 15. De acordo com o conceito de número par e de número ímpar, no universo dos números inteiros, 
foram feitas as seguintes afirmações: 
 

I. 2n +1 é a representação genérica de um número inteiro ímpar, para todo n inteiro. 
II. A soma de dois números ímpares nem sempre é um número par. 
III. O produto entre um número par e um número ímpar é sempre um número par. 
IV. Entre dois números pares consecutivos há apenas um número ímpar. 

 
Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. 

 
(a) Apenas a afirmativa I está correta. 
(b) Apenas a afirmativa II está incorreta. 
(c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(d) Todas as afirmativas estão corretas. 
(e) Todas as afirmativas estão incorretas. 
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QUESTÃO 16. Um médico prescreve a um paciente com massa (peso) de 81kg, um medicamento que deve 
ser ingerido na quantidade de 5mg para cada quilograma de massa corporal. Se cada gota desse medicamento 
contém 9mg do remédio, quantas gotas o paciente deverá tomar por vez? 

 
(a) 405. 
(b) 729. 
(c) 145. 
(d) 81. 
(e) 45. 

 
 
QUESTÃO 17. Quantos litros de água pura contém em uma caixa d’água, com volume interno de 

, completamente cheia? 

 
(a) 3.000 litros. 
(b) 300 litros. 
(c) 30.000 litros. 
(d) 300.000 litros. 
(e) 3.000.000 litros. 

 
 
QUESTÃO 18. Uma área de terra quadrada, medindo 10 hectares, deverá ser loteada. Se a área destinada às 

ruas e avenidas soma , e cada lote tem as seguintes dimensões: 10m de largura e 20m de 

comprimento, qual o número total de lotes que teremos nessa área? 

 
(a) 405. 
(b) 4.500. 
(c) 1.000. 
(d) 450. 
(e) 2.000. 

 
 

QUESTÃO 19. De acordo com as noções básicas de ponto, reta e plano, seguem as seguintes afirmações: 
 

I. Em uma reta existem infinitos pontos. 
II. Dois pontos distintos determinam infinitas retas. 
III. Por um ponto passam infinitas retas. 

 
Analise as afirmações e assinale a alternativa correta. 

 
(a) Somente a afirmação I está correta. 
(b) Somente as afirmações II e III estão corretas. 
(c) Somente a afirmação II está incorreta. 
(d) Todas as afirmações estão corretas. 
(e) Todas as afirmações estão incorretas. 

 
 

QUESTÃO 20. Três pontos distintos não colineares determinam: 

 
a) um único ponto. 
b) uma única reta. 
c) uma única semirreta. 
d) um único plano. 
e) um único segmento de reta. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS / REGIONAIS / ATUALIDADES – Questões de 21 a 30 
 
Instrução: analise cuidadosamente as questões apresentadas e marque na Folha de Respostas a alternativa 
coerente com a pergunta dada.  
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QUESTÃO 21. Renomado ator brasileiro, falecido em 1993, completaria 100 anos em 18 de outubro de 2015. 
Sua vasta obra conta com 125 títulos na TV e no cinema, além de uma carreira bem-sucedida no teatro de 
revista e trabalhos como compositor. Sebastião Bernardes de Souza Prata, nome de batismo, notabilizou-se 
pelo desempenho como Macunaíma, em obra homônima de Mário de Andrade, dirigida por Joaquim Pedro de 
Andrade em 1969. Assinale a alternativa que mostra o pseudônimo usado pelo ator que o tornou mais 
conhecido. 

 
(a) Mário Lago. 
(b) Oscarito. 
(c) Masarope. 
(d) Grande Otelo. 
(e) Zacarias. 

 
QUESTÃO 22. A Bahia é o Estado brasileiro que possui mais divisas com outras Unidades da Federação, 
sendo ao todo oito de diferentes regiões. Abaixo estão alternativas que apresentam nome de Estados que 
fazem fronteiras com a Bahia. Analise-as e assinale aquela alternativa que contém informação INCORRETA.  

 
(a) Espírito Santo e Minas Gerais. 
(b) Pernambuco e Alagoas. 
(c) Maranhão e Sergipe. 
(d) Goiás e Tocantins. 
(e) Tocantins e Piauí. 

 
 
QUESTÃO 23. Dois eventos esportivos, ocorridos com a Seleção Brasileira de Futebol, evocam más 
lembranças para os brasileiros e ambas aconteceram em solo nacional e em Copas do Mundo. O primeiro ficou 
conhecido com "Maracanaço", ocorrido na final da Copa do Mundo de 1950 quando o Brasil perdeu de 2x1 em 
pleno estádio do Maracanã para a seleção de futebol que se sagrou campeã naquele ano. O outro evento 
ocorreu na última Copa do Mundo de 2014 nas semifinais, maculando o time brasileiro que perdeu, em uma 
goleada histórica, de 7x1. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os nomes das seleções de futebol 
que ganharam do Brasil nesses dois episódios e o lugar onde ocorreu a derrota mais fragorosa, 
respectivamente. 
 
 

(a) Seleções Uruguaia e Alemã, Belo Horizonte. 
(b) Seleções Paraguaia e Alemã, Rio de Janeiro. 
(c) Seleções Argentina e Alemã, Belo Horizonte. 
(d) Seleções Argentina e Italiana, Salvador. 
(e) Seleções Italiana e Alemã, Fortaleza. 

 
 
QUESTÃO 24. No dia 28 de setembro de 2015, a agência espacial dos Estados Unidos, NASA, anunciou para 
o mundo a existência de água líquida em Marte, visualizada por um satélite em órbita no planeta vermelho. 
Dadas as circunstâncias das baixas temperaturas marcianas, o conselho "se for a Marte, não beba!" 

recomenda prudência, pois a água encontrada na realidade é salmoura. Sobre isso, é possível deduzir que: 
 
 

(a) A água líquida marciana é, na realidade, metano líquido incompatível com a vida. 
(b) A água líquida marciana é salgada, pois água doce congelaria nas baixas temperaturas. 
(c) A “água” marciana se encontra congelada em um colóide especial composto por amônia pura chamada 

salmoura. 
(d) A ”água” líquida do planeta vermelho é nitrogênio líquido, que nas condições congelantes, parece 

água. 
(e) A água marciana é efeito de ilusão de ótica das lentes do satélite, pois, dada as temperaturas de Marte 

só é possível água congelada. 
 
 

QUESTÃO 25. Até 1876, o território do atual município de Serrinha-BA pertencia ao município chamado, à 

época, de Purificação dos Campos. Assinale a alternativa abaixo que aponta o nome atual desse município. 

 
 

(a) Santa Bárbara. 
(b) Teofilândia. 
(c) Lamarão. 
(d) Biritinga. 
(e) Irará. 

 


