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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.
045-7 3. Você só poderá levar o Caderno de Prova após decorridas 03 (três) horas do início efetivo da prova.
SIMONE VENT
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 seqüência 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 socorrer-se de consultas a livros, anotações, agendas
eletrônicas, gravadores, 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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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:

Língua Portuguesa, sendo 10 questões.
Matemática, sendo 10 questões.
Conhecimentos Gerais/Regionais/Atualidades, sendo 10 questões.
Conhecimentos Específicos, sendo 10 questões.

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!
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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:
Pedro Ken pode reforçar o Bahia na próxima temporada
Livre de rebaixamento, o Bahia já começa a se mobilizar para a temporada de 2012. O primeiro
nome a surgir é o de Pedro Ken, meio-campo do Avaí. Revelado pelo Coritiba, o atleta também esteve na
mira do Tricolor no início do Campeonato Brasileiro de 2011.
De acordo com o empresário do jogador, Marcos Malaquias, o Bahia tem interesse no passe do
meia. Por isso, o clube já fez algumas sondagens para abrir a negociação. No entanto, o futuro do atleta
só será resolvido após a última rodada do Brasileiro, no próximo domingo, quando o rebaixado Avaí
encara o clássico diante do Figueirense.
Pedro Ken pertence ao Cruzeiro e foi emprestado para o Avaí para a disputa do Brasileiro. Ele
tem contrato com a equipe de Santa Catarina até o fim da temporada.
Caso o time de Minas Gerais permaneça na Série A, há possibilidade de o meia ser emprestado
para outra equipe. Porém, se o Cruzeiro for rebaixado, o jogador deve ser aproveitado.
Disponível em: http://www.jb.com.br/esportes/noticias/2011/11/29/pedro-ken-pode-reforcar-o-bahia-na-proxima-temporada/

QUESTÃO 01.
Sobre o texto em questão, marque a afirmativa correta.
a) Tem como tema principal o futebol e um time de Minas Gerais.
b) Tem como tema principal o time do Bahia e as contratações antigas.
c) Tem com tema principal o Bahia e as ações para a temporada de 2012.
d) Não fala em contratações de times baianos.
e) Não cita times de fora do estado da Bahia.
QUESTÃO 02.
Sobre o objetivo desse texto, é correto afirmar que:
a) ele informa os leitores.
b) ele desinforma os leitores.
c) é uma notícia de um futebol internacional..
d) é uma piada sobre o futebol.
e) é um anúncio que quer vender um produto.
QUESTÃO 03.
No texto, são citados 05 times de futebol: Bahia, Avaí, Coritiba, Figueirense e Cruzeiro. Sobre estas
palavras e suas classes gramaticais, podemos afirmar que:
a) são adjetivos, pois apresentam qualidades.
b) são verbos, porque são nomes de times e, portanto, envolvem ação.
c) são substantivos comuns, pois indicam qualquer nome.
d) são pronomes, que substituem um nome.
e) são substantivos próprios.
QUESTÃO 04.
Se colocarmos os nomes dos times na ordem alfabética, qual, dentre as afirmativas abaixo, será a correta?
a) Bahia – Avaí – Coritiba – Figueirense – Cruzeiro.
b) Avaí – Bahia – Cruzeiro – Coritiba – Figueirense.
c) Avaí – Bahia – Coritiba- Figueirense – Cruzeiro.
d) Avaí – Bahia – Coritiba – Cruzeiro – Figueirense.
e) Avaí – Bahia – Figueirense – Coritiba – Cruzeiro.
QUESTÃO 05.
No trecho “o atleta também esteve na mira do Tricolor no início do Campeonato Brasileiro de 2011”, a
palavra em destaque pode ser trocada e manter o mesmo sentido. Em qual das alternativas, a palavra
usada NÃO muda o sentido?
a) O atleta também esteve na porta do Tricolor no início do Campeonato Brasileiro de 2011.
b) O atleta também esteve no objetivo do Tricolor no início do Campeonato Brasileiro de 2011.
c) O atleta também esteve na ira do Tricolor no início do Campeonato Brasileiro de 2011.
d) O atleta também esteve na moda do Tricolor no início do Campeonato Brasileiro de 2011.
e) O atleta também esteve no treino do Tricolor no início do Campeonato Brasileiro de 2011.
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QUESTÃO 06.
Ao colocar a oração “o atleta também esteve na mira do Tricolor” no plural, teríamos qual forma correta?
a) Os atletas também esteve na mira do Tricolor.
b) Os atleta também esteve na mira do Tricolor.
c) Os atletas também estiveram na mira do Tricolor.
d) Os atletas também estevem na mira do Tricolor.
e) Os atleta também estiveram na mira do Tricolor.
QUESTÕES de 07 a 10
Texto 02:
QUESTÃO 07
O texto 02 é um cartaz, que traz uma mensagem.
Sobre esta mensagem, assinale a alternativa
correta.
a) Alertar as pessoas para o perigo de
doenças.
b) Mostrar crianças brincando.
c) Mostrar a vacina “Zé Gotinha”.
d) Mostrar que os pais devem se preocupar
com os filhos.
e) Alertar que os pais devem vacinar os filhos
no dia correto.

QUESTÃO 08.
Uma campanha é promovida por alguém ou alguma
instituição para levar uma mensagem. No caso do
texto 02, quem está promovendo a campanha?
a)
b)
c)
d)

As crianças.
Os pais e as crianças.
O Zé Gotinha e o Governo Federal.
O Ministério da Saúde e o Governo
Federal.
e) O Ministério da Saúde e o Zé Gotinha.

QUESTÃO 09.
Para entender e interpretar o texto 02, nós precisamos:
a) apenas fazer a leitura das imagens.
b) apenas fazer a leitura das palavras.
c) observar o conjunto do texto: as palavras, imagens e demais elementos.
d) prestar atenção ao conjunto de instituições que promovem a campanha.
e) não fazer associação com os outros elementos da sociedade.
QUESTÃO 10.
Sobre a sentença “Vacine seu filho”, podemos afirmar que:
a) não há verbos.
b) há dois verbos.
c) a palavra filho está no singular.
d) a palavra filho está no plural.
e) a palavra filho é um substantivo feminino.

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.
Há 13 pessoas numa fila no banco, incluindo Ana e Bento. Ana só vê 4 pessoas a sua frente e Bento é o
penúltimo da fila. Quantas pessoas há entre Ana e Bento?
CONCURSO PÚBLICO – ÁGUA FRIA / BAHIA, 08 DE JANEIRO DE 2012.

4

CADERNO DE QUESTÕES – Guarda Municipal

a)
b)
c)
d)
e)

2
3
4
5
6

QUESTÃO 12.
A lanchonete de dona Maria da Glória serve, diariamente, aos seus clientes vários tipos de suco de frutas. O
refresco mais procurado, no verão, é o de caju. Ela compra, por dia, 1 caixa contendo 2 centenas, 16
dezenas e 07 unidades.
Durante o período de 180 dias, quantas frutas (caju) serão consumidas?
a) 60.066 frutas.
b) 66.060 frutas.
c) 60.666 frutas.
d) 66.600 frutas.
e) 60.600 frutas.
QUESTÃO 13.
Zé Carreirinha está se preparando para correr uma maratona e fez um cronograma dos dias de treino. O 1º
treino foi realizado numa terça-feira e 2º dia de treino, na sexta-feira. Ele seguiu seu treinamento nesse
ritmo sempre, com intervalo de dois dias entre os dias de treino. Em qual dia da semana, cairá o seu
quinquagésimo treino?
a)
b)
c)
d)
e)

Segunda – feira.
Terça – feira.
Quarta – feira.
Sexta – feira.
Sábado.

QUESTÃO 14.
Uma torneira enche um reservatório de água, com capacidade para 1500 litros, em 27 minutos. Três
torneiras com a mesma vazão, ligadas ao mesmo tempo, enchem esse mesmo reservatório em:
a)
b)
c)
d)
e)

24 minutos.
15 minutos.
12 minutos.
09 minutos.
03 minutos.

QUESTÃO 15.
Maria vende goiabas e mangas na feirinha. O preço do quilo da goiaba é R$ 2,00 e o do quilo da manga é
R$ 2,20. Certo dia, Maria se atrapalhou, trocou os preços das frutas e acabou vendendo 100kg de manga e
80kg de goiaba com os preços trocados. Depois de ter percebido o erro, Maria descobriu que:
a)
b)
c)
d)
e)

teve um prejuízo de R$ 4,00.
teve um prejuízo de R$ 6,00.
teve um lucro de R$ 4,00.
teve um lucro de R$ 8,00.
não teve lucro nem prejuízo.

QUESTÃO 16.
Efetuando as operações indicadas no quadro abaixo, o resultado encontrado será:
a) 07.
b) 12.
c) 13.
d) 28.
5+3x4–8
e) 35.

: 2 =?

QUESTÃO 17.
Cada um, dos cinco copos abaixo, está cheio só com água, só com leite ou só com suco. Uma das bebidas
está em um copo, as demais em dois copos cada uma. No total, a quantidade de água é o triplo da
quantidade de suco. Considerando essas informações, quais os copos que contém leite?
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Copo I

750
ml
750 ml

a)
b)
c)
d)
e)

Copo II

500
500 ml
ml

Copo III

300
300 ml
ml

Copo IV

150 ml

Copo V

50 ml

Apenas no copo III.
Nos copos I e IV.
Nos copos II e III.
Nos copos II e V.
Nos copos I e V.

QUESTÃO 18.
O Casal Anita e Daniel, economizaram parte dos salários que receberam durante o ano de 2011. Juntaram
as economias ao 13º salário para comprar alguns móveis e eletrodomésticos e deixaram sua casa arrumada
para o Natal. Como a compra foi grande tiveram que parcelar o restante em 12 prestações.
A compra foi de: moveis para quarto de casal por R$ 2.320,00, uma TV 42 polegadas por R$ 1.998,00, uma
geladeira duplex por R$ 2.850,00 e um ar condicionado por R$ 992,00.
Deram como entrada das compras R$ 3.180,00. Qual o valor de cada parcela?
a) R$ 425,00
b) R$ 515,00
c) R$ 315,00
d) R$ 415,00
e) R$ 435,00
QUESTÃO 19.
Ametistas são pedras preciosas tais, que o seu valor está diretamente ligado ao seu peso. Se uma pedra
pesa o dobro de outra, então seu valor é três vezes maior que o da primeira. Se uma pedra de ametista, que
custa R$ 2.700,00, for cortada em quatro pedaços iguais, qual será o valor de cada um desses pedaços?
a) R$ 1.700,00
b) R$ 1.400,00
c) R$ 900,00
d) R$ 300,00
e) R$ 75,00
QUESTÃO 20.
Dona Benta dividiu o bolo, que ela fez, em cinco pedaços iguais. Três desses pedaços têm o mesmo peso
que os outros dois pedaços, mais um peso de 0,2 kg. Qual era o peso do bolo inteiro?
a) 0,5 kg.
b) 0,75 Kg.
c) 1 kg.
d) 1,2 Kg.
e) 1,5 Kg.

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.
QUESTÃO 21.
Texto 01:
“Tô bem de baixo prá poder subir
Tô bem de cima prá poder cair
Tô dividindo prá poder sobrar
Desperdiçando prá poder faltar
Devagarinho prá poder caber
Bem de leve prá não perdoar
Tô estudando prá saber ignorar
Eu tô aqui comendo para vomitar”
[...]
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O autor do fragmento da música “Tô” acima é considerado um dos mais originais artistas da Música Popular
Brasileira. Participou, ativamente, da Tropicália e tem notoriedade internacional. Nasceu em 11 de outubro
de 1936, em Irará. Seu nome artístico é:
a) Gigi
b) Tom Zé
c) Emídio Brasileiro
d) Wilson Aragão
e) Vicente Barreto
QUESTÃO 22.
Lei considerada uma vitória da democracia brasileira, aprovada em 2010, originada de um projeto de lei de
iniciativa popular, proíbe que políticos condenados em decisões colegiadas de segunda instância possam
se candidatar. O texto refere-se à lei da:
a) Probidade Administrativa
b) Responsabilidade Fiscal
c) Austeridade Democrática
d) Ficha Limpa
e) Honestidade na Política
QUESTÃO 23.
Na onda de investigação de corrupção no Brasil, dos sete ministros do atual Governo, que já caíram,
apenas um deles não saiu em função de denúncias de corrupção. Indique qual:
a) Antônio Palocci
b) Pedro Novais
c) Nelson Jobim
d) Alfredo Nascimento
e) Orlando Silva
QUESTÃO 24.
Água Fria é um município baiano que, em 2012, completa 50 anos de emancipação política, dentro do
período da República Brasileira. Sua história remonta a 1718, quando foi criada a Freguesia de São João
Batista de Água Fria. Em 1842, no período monárquico brasileiro, teve sua sede transferida, ficando extinto
o município de São João Batista de Água Fria.
Identifique a alternativa abaixo que aponta, corretamente, o município, ao qual Água Fria passou a
pertencer:
a) Biritinga.
b) Santanópolis.
c) Pataíba.
d) Irará.
e) Inhambupe.
QUESTÃO 25.
A crise do euro tem levado preocupação ao mundo no campo da economia. O baixo desempenho de alguns
países da Comunidade Europeia coloca em xeque a sustentabilidade dos acordos econômicos na Europa,
sobretudo, sua moeda única.
Assinale a alternativa que apresenta os países europeus com maiores problemas frente à crise:
a)
b)
c)
d)
e)

Portugal, Irlanda, Grécia, Espanha e Itália.
Alemanha, França, Inglaterra e Dinamarca.
Grécia, Alemanha, França, Espanha e Itália.
Espanha, Itália, França, Rússia e Inglaterra.
Rússia, Inglaterra, Alemanha e França.

QUESTÃO 26.
Foi, largamente, noticiado pela mídia do mundo todo, no dia 31 de outubro de 2011, o último dado
quantitativo, segundo a ONU, da população humana mundial. O noticiado, naquela data, informava que
tínhamos atingido a marca de:
a) 6 bilhões de pessoas.
b) 7 bilhões de pessoas.
c) 8 bilhões de pessoas.
d) 9 bilhões de pessoas.
e) 10 bilhões de pessoas.
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QUESTÃO 27.
Pela Lei Estadual nº 1.712, de 13 de julho de 1962, Água Fria foi elevada à categoria de município.
Segundo dados do IBGE 2010, sua população é de 15.731 habitantes, distribuídos pela sede e por seus
povoados e distritos. Pensando na distribuição da população nas suas localidades, identifique a alternativa
que apresenta distritos e povoados de Água Fria corretamente.
a)
b)
c)
d)
e)

Catana Velha, Caroba, Candeal, Mangabeira, Porteiras.
Maracaia, Curral de Fora, Mimoso Velho, Bela Vista, Jurema da Boa Espera.
Pataíba, Cruzeiro, Lagoa, Trincheira, Baixa da Areia, Aracatuba.
Maracaia, Curral de Fora, Bom Sucesso, Santa Rita, Tabuleiro.
Fazenda Nova, Maracaia, Curral de Fora, Catana Velha, Pataíba.

QUESTÃO 28.
Atualmente, é frequente a discussão sobre as alterações ambientais provocadas pelas mudanças climáticas
em curso. Dentre essas alterações, analise as alternativas abaixo e indique aquela que NÃO representa um
fator associado às mudanças climáticas.
a) Diminuição das geleiras nos polos da Terra.
b) Aumento do número de terremotos.
c) Aumento das enchentes provocadas pelas chuvas.
d) Aumento do nível dos mares.
e) Aumento da acidificação oceânica.
QUESTÃO 29.
Importante festival de música, que teve sua primeira edição no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em
1985, tornando-se um evento que repercutiu, mundialmente, com outras edições na Europa, retorna ao
Brasil, em 2011 para mais uma edição no Rio de Janeiro. O evento artístico descrito é chamado de:
a) SWU (sigla do inglês Starts With You) que, em 2011, trouxe atrações como Duran Duran, The Black
Eyed Peas e Faith no More.
b) Rock in Rio que, em 2011, trouxe ao Brasil artistas importantes como Freddie Mercury, Amy
Winehouse e Scorpions.
c) Festival de Verão que, em 2011, além dos artistas nacionais, trouxe ao Brasil estrelas internacionais
como Gloria Gaynor, Manu Chao e Alanis Morissette.
d) Rock in Rio que, em 2011, teve a participação de artistas e grupos importantes como Stevie
Wonder, Red Hot Chille Peprt e Guns N' Roses.
e) Rock in Rio que, em 2011, além do Coldplay, trouxe para o delírio dos amantes do soul, Amy
Winehouse, em uma das suas últimas apresentações.
QUESTÃO 30.
No mundo das artes, é considerado o filme nacional de maior bilheteria da história do cinema brasileiro,
tendo como importante protagonista, o ator baiano Wagner Moura. Sobre isso, identifique abaixo a
alternativa correta.
a) O filme em questão foi lançado em 2007 e chama-se "Tropa de Elite".
b) Trata-se do filme "O Homem do Futuro", de 2011.
c) Trata-se do filme "Tropa de Elite 2: O Inimigo agora é outro", de 2010.
d) Trata-se do filme "Vips", de 2010.
e) O filme em questão é "Ó Pai, Ó", de 2007.

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.
A Guarda Municipal é a denominação utilizada no Brasil para designar as instituições, que podem ser
criadas pelos municípios, para colaborar na seguranca pública, utilizando-se do poder de polícia
administrativa delegado pelo próprio município, através de leis complementares.
Disponível em http://www.folhadeitalva.com.br/2011/09/hoje-e-o-dia-nacional-do-guarda-civil-municipal.html

Assim sendo, podemos afirmar que a Guarda Municipal tem as seguintes funções institucionais:
I - exercer vigilância sobre os bens, serviços e instalações públicos municipais, com vistas à preservação do
patrimônio.
II - fiscalizar, organizar e orientar o tráfego de veículos, fazendo cumprir a legislação e as normas de
trânsito, no âmbito de atribuição do Estado.
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III - exercer segurança de trânsito nas escolas públicas municipais.
IV- proteger o meio ambiente, o patrimônio histórico, cultural, ecológico e paisagístico do Município.
V- exercer o poder de polícia no âmbito do Município, inclusive sancionatório, ressalvadas as hipóteses em
que, por força de lei, a atribuição seja privativa de outra categoria funcional, situação em que poderá auxiliar
a fiscalização com a prática de atos, meramente, materiais para manter a segurança dos estabelecimentos
particulares do município.
As alternativas corretas são:
a) I, III e IV apenas.
b) II, III, IV e V apenas.
c) III, IV e V apenas.
d) I, II, III, IV e V
e) I apenas.
QUESTÃO 32.
A higiene corporal é o conjunto dos cuidados que devemos ter com o nosso corpo e com a nossa mente.
Os cuidados de higiene pessoal são essenciais, pois evitam que micróbios e outros seres vivos, como
vermes, penetrem em nosso corpo e nos causem doenças.
Disponível em http://higienepessoal.pbworks.com/w/page/18201001/Higiene%20%20corporal

Você, que pleiteia ser um servidor público, são muitos os cuidados, que deve ter com seu asseio corporal,
pois é através da higiene que ficamos fortes e saudáveis.
Das afirmativas abaixo, NÃO é hábito de higiene:
a) tomar banho diariamente, usar um bom desodorante para evitar odores desagradáveis.
b) nos cabelos, acumulam-se poeiras e gorduras que precisam ser eliminadas. É sempre agradável
observarmos cabelos limpos, brilhantes, cheirosos e bem cortados. Devem estar sempre lavados
(duas vezes por semana no mínimo) e penteados. Devem ser cortados regularmente.
c) lavar as mãos, especialmente antes das refeições, depois do contato com os alimentos e, antes, de
utilizar o banheiro. Além disso, é importante manter as unhas bem longas e limpas.
d) usar desodorante é bastante útil, especialmente, no verão. No entanto, devem ser utilizados os que
inibem a produção de suor.
e) Os dentes e a boca devem ser lavados depois da ingestão de alimentos, usando um creme dental
com flúor.
QUESTÃO 33.
Seja no trabalho, na família ou num grupo de amigos, as relações interpessoais têm muito em comum, já
que acontecem entre pessoas, as quais têm características, emoções e atitudes semelhantes, onde quer
que estejam. Um clima agradável é indispensável para um bom relacionamento.
Para manter um bom relacionamento interpessoal, é necessário que, exceto:
a) as pessoas deixem de agir de forma individualizada e passem a interagir como uma equipe,
promovendo relações amigáveis e fazendo com que cada um procure cooperar com o outro.
b) sensibilizar os colaboradores para que eles não deixem que os atritos prejudiquem o
desenvolvimento das tarefas, pois os clientes interno e externo podem não ser atendidos com
prontidão e eficácia, resultando em queda na qualidade do atendimento e na produtividade.
c) manter-se bem humorada, as pessoas (mal humoradas) criam uma espécie de escudo e ficam
isoladas das demais. Isso impede que seus colegas se aproximem para pedir algum tipo de ajuda,
ou, até mesmo, para bater um papo.
d) a contribuição individual é a forma mais correta de mostrar capacidade no ambiente de trabalho, isto
ajuda a atingir metas e desenvolver as atribuições de maneira eficaz. Portanto, é desnecessário
saber lidar com a diversidade existente no local de trabalho.
e) saber conviver com as pessoas, até mesmo, por ser um cenário muito dinâmico e que obriga uma
intensa interação com os outros, inclusive com as mudanças que ocorrem no entorno, seja de
processos, cultura ou, até mesmo, diante de troca de lideranças.
QUESTÃO 34.
Primeiros socorros são procedimentos, cuidados imediatos e imprescindíveis, que precisam ser prestados
às vítimas de acidentes, antes da chegada do atendimento médico. Entretanto, quem presta os primeiros
socorros, deve estar consciente de suas próprias limitações e não tentar substituir o médico ou profissionais
especializados.
Em determinada situação nos depararmos com uma pessoa com asfixia. Por ser grave o problema, deve-se
tentar reanimar os batimentos cardíacos, por meio de um estímulo exterior, de natureza mecânica, fácil de
ser aplicado por qualquer pessoa.
Disponível em http://www.multcarpo.com.br/primeiros.htm

CONCURSO PÚBLICO – ÁGUA FRIA / BAHIA, 08 DE JANEIRO DE 2012.

9

CADERNO DE QUESTÕES – Guarda Municipal

Assim sendo, podemos afirmar que a parada cardíaca é de fácil reconhecimento, graças a alguns
sinais clínicos, exceto:
a) sinais de consciência.
b) parada respiratória.
c) extremidades arroxeadas.
d) dilatação das pupilas.
e) palidez intensa.
QUESTÃO 35.
O Estatuto do Idoso é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a
60 (sessenta) anos. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral,
intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm [com adaptações]

As medidas de proteção ao idoso, previsto nesta Lei, Art. 45, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a
requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:
I - encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade;
II - orientação, apoio e acompanhamento permanente;
III - requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar;
IV - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento de saúde, exceto em
casos de usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua
convivência que lhe cause perturbação;
V - abrigo em entidade;
VI - abrigo temporário.
Em observância ao Estatuto do Idoso, Art. 45, marque a alternativa correta.
a) I, II, III, e IV apenas.
b) II e IV apenas.
c) IV e V apenas.
d) I, III, V e VI apenas
e) I e II apenas.
PARA RESPONDER AS QUESTÕES 36 E 37, ATENTE PARA O QUE NOS DIZ A Lei 9.455, de 7 de
abril de 1997 - “Constitui crime de tortura”.
QUESTÃO 36.
“Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou
mental”, prescrito pelo inciso I, do Art. 1º, constitui crime de tortura.
Os itens, abaixo, que explicam mais detalhadamente esse “constrangimento” específico e presente na Lei,
são, apenas:
1. com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;
2. para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;
3. com fim de conceder fiança em casos de natureza criminosa;
4. em razão de discriminação racial ou religiosa;
Está(ao) correta(s):
a) 2, 3 e 4.
b) 1, 2, 3 e 4.
c) 1, 2 e 4.
d) 1, 3 e 4.
e) 1.
QUESTÃO 37.
“Submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a
intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter
preventivo”, prescrito pelo inciso II, do Art. 1º, estabelece a pena é de:
a) reclusão, de quatro a oito anos.
b) reclusão, de dois a oito anos.
c) reclusão, de três a oito anos.
d) reclusão, de cinco a oito anos.
e) reclusão, de um a oito anos.
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QUESTÃO 38.
Os direitos humanos são os direitos e liberdades básicos de todos os seres humanos. Normalmente o
conceito de direitos humanos tem a ideia também de liberdade de pensamento e de expressão e a
igualdade perante à Lei. A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, adotada e
proclamada pela Resolução 217 - A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, da
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, estabelece princípios:
Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos [com adaptações]

I- Toda pessoa tem direito a ter duas ou mais nacionalidades.
II- Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para proteção de seus interesses.
III- Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e
devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.
IV- Toda pessoa tem direito a apropriar-se de bens particulares,só ou em sociedade com outros.
V- Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos
em todas as suas formas.
Está(ao) correta(s):
a) I, II, IV e V apenas.
b) I, II, III e IV apenas.
c) II, III, IV e V apenas.
d) II, III e V apenas.
e) I, II, III, IV e V apenas.
QUESTÃO 39.
A LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente,
assegura que: “A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas
humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos
na Constituição”.
Sobre os direitos da Criança e do Adolescente, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.
( ) Ser tratado com respeito e dignidade.
( ) Crença e culto religioso.
( ) Habitar em alojamento em condições inadequadas de higiene e salubridade.
( ) Participar da vida política, na forma da lei.
( ) Permanecer internado, fora do domicílio de seus pais ou responsável.
Assinale a alternativa correta.
a) V / F / F / V / V
b) V / V / F / V / V
c) V / F / F / V / F
d) V / F / V / V / V
e) V / V / F / V / F
QUESTÃO 40.
Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além de essenciais à proteção do trabalhador, visando à
manutenção de sua saúde física e proteção contra os riscos de acidentes do trabalho e/ou de doenças
profissionais e do trabalho, podem também proporcionar a redução de custos ao empregador.
Dentre as atribuições exigidas pela NR-6, relacione as colunas abaixo:
1- Cabe ao empregador quanto ao EPI.
2- Cabe ao empregado quanto ao EPI.
( ) Fornecer somente o equipamento aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança
e saúde no trabalho.
( ) Responsabilizar-se pela guarda e conservação.
( ) Substituir, imediatamente, o EPI, quando danificado ou extraviado.
( ) Utilizar o EPI apenas para a finalidade a que se destina.
( ) Comunicar qualquer alteração que o torne impróprio ao uso.
( ) Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e comunicar ao Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE, qualquer irregularidade observada.
A alternativa que apresenta a sequência correta é:
a) 1, 2, 1, 2, 2 e 1.
b) 1, 2, 1, 1, 1 e 2.
c) 2, 1, 1, 2, 2 e 1.
d) 2, 2, 1, 1, 2 e 1.
e) 1, 1, 2, 1, 2 e 2.
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