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GUARDA
MUNICIPAL

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 30 (trinta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

b) Um CARTÃO DE RESPOSTAS destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem
no CARTÃO DE RESPOSTAS. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO DE RESPOSTAS, com caneta
esferográfica de tinta na cor AZUL ou PRETA.

04 - No CARTÃO DE RESPOSTAS, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo
o espaço interno dos quadrados, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
A  LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem
deixar claros.

Exemplo:

05 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A), (B),
(C), (D) e (E); só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

06 - SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda
telefônica, notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o CARTÃO DE RESPOSTAS.

Obs.: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova e
somente poderá levar o Caderno de Questões faltanto UMA HORA PARA O TÉRMINO DAS PROVAS.

07 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO DE RESPOSTAS. Os rascunhos e as marcações
assinaladas no Caderno de Prova NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

Realização:

Data: 30/09/2007

Duração: 2h 30min

Turno: Tarde

 A B  E D 
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PORTUGUÊS

LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 01 A 07.

A LÍNGUA ABSOLVIDA

Alguns meses depois de meu ingresso na escola, aconteceu algo solene e excitante que determinou toda
a minha vida futura. Meu pai me trouxe um livro. Levou-me para um quarto dos fundos, onde as crianças costumavam
dormir, e o explicou para mim. Tratava-se de The Arabian Nights, As Mil e Uma Noites, numa edição para crianças. Na
capa havia uma ilustração colorida, creio que de Aladim com a lâmpada maravilhosa. Falou-me, de forma animadora e
séria, de como era lindo ler. Leu-me uma das histórias: tão bela como esta seriam também as outras histórias do livro.
Agora eu deveria tentar lê-las, e à noite eu lhe contaria o que havia lido. Quando eu acabasse de ler este livro, ele me
traria outro. Não precisou dizê-lo duas vezes, e, embora na escola começasse a aprender a ler, logo me atirei sobre o
maravilhoso livro, e todas as noites tinha algo para contar. Ele cumpriu sua promessa, sempre havia um novo livro e não
tive que interromper minha leitura um dia sequer.

Era uma série para crianças e todos os livros tinham o mesmo formato; diferenciavam-se pela ilustração
colorida na capa. As letras tinham o mesmo tamanho em todos os volumes e era como se continuasse a ler sempre o
mesmo livro. Como série, nunca houve outra igual. Lembro-me de todos os títulos. Depois das Mil e uma noites vieram
os Contos de Grimm, Robinson Crusoé, As viagens de Gulliver, Contos de Shakespeare, Dom Quixote, Dante, Guilher-
me Tell.

(Elias Canetti. A língua absolvida. São Paulo: Cia. das Letras, 1987. p. 50.)

01. “Não precisou dizê-lo duas vezes, e, embora na escola

começasse a aprender a ler, logo me atirei sobre o maravi-

lhoso livro, e todas as noites tinha algo para contar.”

Substituindo-se o conectivo sublinhado pela expressão

abaixo, mantém-se o sentido da frase somente em:

A) ainda que

B) conforme

C) enquanto

D) visto que

E) a fim de que

02. O texto apresenta como tema central:

A) as recordações da infância do enunciador do texto

B) o poder transformador dos livros na vida familiar do

enunciador do texto

C) a descoberta dos livros e da leitura na infância do

enunciador

D) o livro marcante da infância do enunciador do texto

E) as primeiras experiências escolares do enunciador do

texto

03. “Alguns meses depois de meu ingresso na escola,
aconteceu algo solene e excitante que determinou toda a
minha vida futura.”

As palavras sublinhadas podem ser substituídas, sem que
haja alteração de sentido, por:

A) “Alguns meses depois de meu ingresso na escola, acon-
teceu algo estranho e  surpreendente que determinou toda
a minha vida futura.”

B) “Alguns meses depois de meu ingresso na escola, acon-
teceu algo inesperado e assustador que determinou toda
a minha vida futura.”

C) “Alguns meses depois de meu ingresso na escola, acon-
teceu algo banal e  desinteressante que determinou toda a
minha vida futura.”

D) “Alguns meses depois de meu ingresso na escola, acon-
teceu algo majestoso e estimulante que determinou toda
a minha vida futura.”

E) “Alguns meses depois de meu ingresso na escola, acon-
teceu algo solidário e exagerado que determinou toda a
minha vida futura.”

04. Tendo em vista o texto, assinale a alternativa que con-
tém informação correta quanto à classificação gramatical
da palavra:

A) “onde as crianças costumavam dormir.” – pronome subs-
tantivo indefinido

B) “todos os livros tinham o mesmo formato.” – pronome
adjetivo demonstrativo

C) “Alguns meses depois de meu ingresso na escola...” –
pronome adjetivo  possessivo

D) “Agora eu deveria tentar lê-las...” – pronome de trata-
mento
E) “Lembro-me de todos os títulos.” – pronome pessoal
reto
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05. Dentre as opções abaixo, com relação à concordância
verbal prescrita pela norma culta, é correto afirmar que:

A) a forma verbal em “aconteceu algo solene e excitante”
está no singular porque o sujeito é inexistente

B) o verbo concorda no plural com o sujeito composto em
“todos os livros tinham o mesmo formato...”

C) o verbo em “que determinou toda a minha vida futura”
concorda no singular com o termo “toda minha vida futura”

D) a concordância verbal se dá no singular em “Tratava-se
de The Arabian Nights, As Mil e Uma Noites” com o sujei-
to da voz passiva

E) o verbo haver em “sempre havia um novo livro” é impes-
soal e flexiona-se no singular

06. Encontra-se uma relação explicativa em :

A) “Na capa havia uma ilustração colorida, creio que de
Aladim com a lâmpada maravilhosa.”

B) “Era uma série para crianças e todos os livros tinham o
mesmo formato.”

C) “Quando eu acabasse de ler este livro, ele me traria
outro.”

D) “Ele cumpriu a promessa, sempre havia um livro novo...”

E) “Leu-me uma das histórias: tão bela como esta seriam
também as outras histórias do livro.”

07.  Dentre as expressões abaixo, aquela que apresenta
circunstância adverbial diferente das demais é:

A) “Quando eu acabasse de ler este livro”
B) “Alguns meses depois de meu ingresso na escola”
C) “Na capa havia uma ilustração”
D) “logo me atirei sobre o maravilhoso livro”
E) “Agora eu deveria tentar lê-las”

LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 08 A 10.

POETA À VISTA

Não sei como pôr para fora
essas idéias malucas
que me sacodem a cabeça.
É coisa muito esquisita,
parece assombração:
palavras que nascem feitas
sem nenhuma explicação.

Contar aos pais
não adianta… Vão dizer:
“É tudo imaginação!”
Falar com a turma… não sei.
Pode virar gozação.
O jeito é tentar guardar
esse caso para mim mesmo
e colocar no papel
os recados da emoção.

Uma palavra aqui,
outra palavra ali…
Parece que achei o caminho!
Epa! Mas isso tem cara de verso!
Será que eu sou poeta?

E agora? Que vergonha!
Só me faltava mais essa…
Outro segredo bem trancado
no fundo do coração.

(Carlos Queiroz Telles. Sonhos, grilos e paixões. 6. ed.
São Paulo: Moderna, 1992. p. 30.)

08. Pode ser considerada a principal conclusão do texto a
afirmativa contida em:

A) O texto trata do nascimento de um poeta, embora o
enunciador do texto demonstre não ter consciência disso.

B) O garoto enunciador do texto sente orgulho ao desco-
brir que pode ser um poeta.

C) A poesia possibilita às pessoas criar uma nova realida-
de por meio do uso expressivo das palavras.

D) A poesia é reconhecida pelas pessoas como um trabalho
que exige dedicação constante à busca de novas idéias.

E) O texto lido põe em destaque a reação positiva que
normalmente a maioria das pessoas tem diante do poeta
iniciante.

09. O emprego de palavra ou expressão com sentido
denotativo evidencia-se nos versos:

A) “Não sei como pôr para fora
essas idéias malucas”

B) “Uma palavra aqui,
outra palavra ali…”

C) “O jeito é tentar guardar
esse caso para mim mesmo”

D) “Outro segredo bem trancado
no fundo do coração.”

E) “e colocar no papel
os recados da emoção.”

10. Na segunda estrofe do poema, o emprego de reticênci-
as indica:

A) supressão de um trecho de certa extensão, provocando
surpresa

B) interrupção de uma enumeração, podendo substituir por
etc.

C) ausência de resposta de um interlocutor, deixando a
pergunta no ar

D) transcrição de passagem  com intervalo, abreviando a
narração

E) incompletude do pensamento, deixando-o em suspenso
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONSIDERE A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

E RESPONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 11 E 12.

11. O artigo 5º da Constituição determina que a casa é
asilo inviolável do indivíduo. Estabelece, ainda, em quais
situações alguém pode penetrar na casa de uma pessoa
sem o seu consentimento. Uma dessas situações é:

A) em horário comercial, por não atendimento a uma con-
vocação de autoridade

B) somente durante o dia, por determinação judicial

C) a qualquer hora, por suspeita de envolvimento do mora-
dor com contrabando

D) somente durante o dia, por denúncia de maus-tratos
envolvendo menores

E) a qualquer hora, por suspeita de crime de morte

12. O artigo 144 da Constituição determina quais são os
órgãos responsáveis pela segurança pública e estabelece
as suas funções. De acordo com esse artigo, as Polícias
Civis têm a função de:

A) apuração de infrações penais contra a ordem política e
social

B) policiamento ostensivo e preservação da ordem pública

C) execução de atividades de defesa civil

D) polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto
as militares.

E) polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras

CONSIDERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RESENDE E RES-
PONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 13 A 16.

13. O artigo 220 relaciona algumas ações do Poder Públi-
co Municipal visando à integração social das pessoas por-
tadoras de deficiência. Uma das ações determinadas é:

A) matrícula e atendimento preferencialmente em institui-
ções especializadas em deficiência

B) isenção de imposto de renda, no caso de deficiente
com contrato de trabalho

C) prioridade para matrícula em escola pública mais próxi-
ma de sua residência

D) nomeação para o Serviço Público Municipal sem ne-
cessidade de concurso público

E) concessão de bolsa de estudo em escola particular de
escolha da família

14. De acordo com o artigo 74, sancionar, promulgar e
fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regu-
lamentos são atribuições da competência privativa:

A) do Presidente da Câmara Municipal
B) do Secretário de Administração
C) dos Vereadores
D) do Procurador Municipal
E) do Prefeito

15. O artigo 5º relaciona os Distritos que compõem o Mu-
nicípio de Resende. O segundo, o quarto e o quinto Distri-
tos de Resende são, respectivamente:

A) Agulhas Negras, Visconde de Mauá e Pedra Selada
B) Fumaça, Pedra Selada e Visconde de Mauá
C) Centro, Penedo e Doutor Antunes
D) Bulhões, Pedra Selada e Engenheiro Passos
E) Engenheiro Passos, Agulhas Negras e Bulhões

16.  O artigo 172 cria dois parques que serão alvo de pre-
servação e proteção do ecossistema, proteção ao proces-
so evolutivo das espécies e preservação e proteção dos
recursos naturais. Os parques criados são:

A) Parque da Pedra Cavada e Parque Municipal Monte
Alegre

B) Parque Municipal da Cachoeira da Fumaça e Parque
da Serrinha

C) Parque Municipal de Pirapitinga e Parque do Alambari

D) Parque da Maromba e Parque Municipal Santo Antonio

E) Parque Municipal Pedra Preta e Parque dos Índios

CONSIDERE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA E
RESPONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 17 A 20.

17. Segundo o artigo 2º, para os efeitos do ECA, os limites
de idade que caracterizam a criança e o adolescente são:

A) criança – até doze anos completos;  adolescente –
entre treze e dezesseis anos

B) criança – até quatorze anos incompletos;  adolescente
– entre quatorze e dezoito anos

C) criança – até dez anos completos;  adolescente – entre
onze e dezesseis anos

D) criança – até doze anos incompletos;  adolescente –
entre doze e dezoito anos

E) criança – até quatorze anos completos;  adolescente –
entre quinze e dezoito anos

18. As medidas de proteção à criança e ao adolescente de-
vem ser aplicadas sempre que os seus direitos, reconheci-
dos pelo ECA, forem ameaçados ou violados. Uma dessas
medidas de proteção, estabelecidas pelo artigo 101, é:

A) internação em instituição socioeducativa
B) prestação de serviços à comunidade
C) abrigo em entidade de atendimento
D) regime de liberdade assistida
E) inserção em regime de semiliberdade
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19. O artigo 106 estabelece que um adolescente somente
poderá ser privado de sua liberdade nas seguintes situações:

A) acusação de crime de morte ou de depredação de
patrimônio público

B) flagrante de ato infracional ou ordem escrita e funda-
mentada de autoridade judiciária

C) acusação de depredação de patrimônio público ou sus-
peita de atentado violento ao pudor

D) ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária
ou declaração falsa de idade

E) suspeita de atentado violento ao pudor ou  flagrante de
ato infracional

20. O Conselho Tutelar é um órgão encarregado de zelar
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
Segundo o artigo 136, o Conselho Tutelar é competente para:

A) determinar a internação de adolescente em instituição
educacional especializada

B) estabelecer que o adolescente compense o prejuízo
causado, em caso de roubo ou furto

C) determinar os casos em que deve ser aplicada a medi-
da de colocação de criança em família substituta

D) decidir pelo tipo de serviço à comunidade mais adequa-
do à infração praticada por adolescente

E) requisitar serviços públicos na área de segurança para
garantir a execução de suas decisões

CONSIDERE O ESTATUTO DO IDOSO E RESPONDA ÀS QUESTÕES DE Nº
21 A 24.

21. Segundo dispõe o seu artigo 1º, o Estatuto do Idoso foi
instituído com a finalidade de regular os direitos assegura-
dos às pessoas a partir da seguinte faixa de idade:

A) igual ou superior a sessenta anos
B) superior a sessenta e cinco anos
C) igual ou superior a sessenta e três anos
D) igual ou superior a sessenta e cinco anos
E) superior a sessenta anos

22. O artigo 41 estabelece que, nos termos da lei local,
fica assegurada ao idoso:

A) a gratuidade dos transportes públicos urbanos, a partir
dos setenta anos de idade

B) a concessão de benefício mensal de dois salários míni-
mos, a partir dos sessenta anos de idade

C) a gratuidade em todos os eventos artísticos, culturais,
esportivos e de lazer

D) a reserva de cinco por cento das vagas nos estaciona-
mentos públicos e privados

E) a admissão no Serviço Público Municipal, independen-
temente de aprovação em concurso

23. De acordo com o artigo 100, negar a alguém, por mo-
tivo de idade, emprego ou trabalho, constitui:

A) crime punível com reclusão de seis meses a um ano,
além de multa

B) infração administrativa punível com multa de dois salá-
rios mínimos

C) ato infracional, ficando a empresa sujeita à suspensão
de suas atividades

D) ato de negligência, sendo o responsável advertido so-
bre punição em caso de reincidência

E) atitude inadequada, ficando o responsável obrigado a
indenizar o interessado

24. O artigo 10 estabelece que é dever do Estado e da
sociedade assegurar ao idoso a liberdade, o respeito e a
dignidade. Como dois aspectos do direito à liberdade, po-
dem-se citar:

A) opinião e expressão e inviolabilidade da integridade física

B) preservação da imagem e participação na vida comuni-
tária

C) crença religiosa e participação na vida política

D) ir, vir e estar nos logradouros públicos e preservação
dos objetos pessoais

E) garantia de tratamento humano e prática de esportes

CONSIDERE O REGIMENTO INTERNO DA GUARDA MUNICIPAL DE

RESENDE E RESPONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 25 E 26.

25. Os candidatos aprovados e classificados nas vagas
oferecidas pela Guarda Municipal de Resende receberão
treinamento através de Curso de Formação, no qual os
candidatos deverão ser aprovados e demonstrar aptidão
moral e profissional para o exercício da função. Esse Cur-
so de Formação terá a duração de:

A) sessenta dia
B) trezentos e sessenta dias
C) cento e vinte dias
D) duzentos e quarenta dias
E) cento e oitenta dias

26. O artigo 32 estabelece deveres e atribuições do Guar-
da Civil Municipal. Em relação ao uso de arma, a orienta-
ção é a seguinte:

A) Usar sempre a arma fornecida pela Guarda Municipal,
independentemente de estar ou não em serviço.

B) Quando em serviço, usar sempre a arma fornecida pela
Guarda Municipal, e uma segunda arma, particular, como
reserva.

C) Quando não estiver em serviço, usar obrigatoriamente
uma segunda arma, particular, para efeito de segurança
pessoal.

D) Usar somente em serviço a arma que lhe for fornecida
pela Guarda Municipal, não sendo permitido o uso de arma
particular.

E) Quando em serviço, usar sempre a arma fornecida pela
Guarda Municipal, sendo opcional o uso de uma segunda
arma, particular.
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CONSIDERE O REGULAMENTO DISCIPLINAR  DA GUARDA CIVIL MU-
NICIPAL DE RESENDE E RESPONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 27 A 30.

27. O artigo 3º relaciona todos os superiores hierárquicos
do Guarda Municipal. A alternativa que menciona três des-
ses superiores hierárquicos é:

A) Secretário de Administração, Comandante da Guarda
Municipal e Inspetor

B) Prefeito, Vereadores e Subcomandante da Guarda Mu-
nicipal

C) Secretário de Governo, Líder e Coordenador

D) Governador, Prefeito e Controlador

E) Comandante da Guarda Municipal, Conselheiro Tutelar
e Monitor

28. Segundo o artigo 10, um exemplo de “ato de
improbidade” por parte do Guarda Municipal é:

A) praticar jogos de azar, quando em serviço

B) envolver-se diretamente com pessoas de conduta re-
provável

C) agir com desonestidade ou má-fé, estando ou não em
serviço

D) deixar de cumprir ordens recebidas de superiores

E) apresentar-se com o uniforme alterado ou em desalinho

29. De acordo com o artigo 10, “agir ou se omitir, contrari-

amente ao dever funcional, às normas, às regras e às or-

dens de serviço prescritas pela Guarda Municipal ou por

quem de direito” representa um ato:

A) lesivo da honra

B) de desídia

C) de incontinência de conduta

D) de deserção

E) de indisciplina ou insubordinação

30. O artigo 17 trata da classificação de comportamento a

que estão submetidos os integrantes da Guarda Munici-

pal. Se, durante o período de dois anos, um Guarda Muni-

cipal sofrer apenas uma punição de advertência, terá o seu

comportamento classificado como:

A) excepcional

B) muito bom

C) regular

D) bom

E) sofrível


