
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 01/2018 

202 – GUARDA CIVIL MUNICIPAL MASCULINO 

o VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 40 QUESTÕES OBJETIVAS.

o VERIFIQUE SE ESTE CADERNO CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ SE INSCREVEU, HAVENDO DIVERGÊNCIA,

INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

o VERIFIQUE SE O CONTEÚDO DESTE CADERNO ENCONTRA-SE COMPLETO E LEGÍVEL, HAVENDO DIVERGÊNCIA,

INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

o PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.

o LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.

o RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.

o TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA.

o A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS.

o A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA, APÓS TRANSCORRIDO O TEMPO MÍNIMO, ESTABELECIDO NO

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.

o AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS 

NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE PROVA. 

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES. 

NOME DO CANDIDATO NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5. 

Cresce número de brasileiros que acessam internet pela TV 

O celular é o principal meio de acesso dos brasileiros à 

internet. Entre 2016 e 2017, o porcentual de pessoas que 

utilizavam o dispositivo para entrar na rede subiu de 94,6% para 

97%, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira 20 pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A presença do celular aumentou nos lares brasileiros de 

92,6% para 93,2%. No período, a proporção de casas com 

telefone fixo caiu de 33,6% para 31,5%. 

Um dos destaques verificados pela pesquisa foi o aumento 

do uso de TVs para entrar no mundo digital: atualmente, 16,3% 

dos brasileiros se conectam à internet a partir do equipamento, 

um avanço de 5% em relação a 2016. 

Já os computadores registraram uma queda de uso, 

segundo o IBGE. Em 2016, 63,7% dos brasileiros utilizavam o 

equipamento para acessar a internet. No ano seguinte, o 

porcentual caiu para 56,6%. 

O IBGE também registrou uma alta no número de 

domicílios com acesso à internet. Em 2017, 74,9% dos lares 

brasileiros tinham acesso ao recurso. No ano anterior, eram 

69,3%. Entre as pessoas que não acessaram a internet no 

período da pesquisa, a falta de interesse (34,9%) foi a principal 

justificativa entre moradores de áreas rurais e urbanas. 

Em um ano, o número de usuários de internet no Brasil 

cresceu em mais de 10 milhões de pessoas. Em 2016, 

116,1 milhões podiam conectar-se. O número foi para 126,3 

milhões em 2017. Hoje, 69,8% da população brasileira tem 

acesso à internet. 

O grupo de idosos foi o que mais registrou aumento 

percentual de novos usuários. Entre 2016 e 2017, o número foi 

de 24,7% para 31,1%. Mesmo assim, jovens da faixa etária de 20 

a 24 anos são os que mais têm acesso à internet (88,4%). 

Atividades online 

O que é que as pessoas tanto fazem na internet? A 

comunicação por aplicativos parece ser a principal motivação. De 

acordo com a pesquisa, a maioria dos usuários (95,5%) diz que 

“enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por 

aplicativos diferentes de e-mail” é sua principal atividade no 

mundo digital. A modalidade que apresentou maior aumento foi 

a de “conversar por chamada de voz ou vídeo”, que passou de 

73,3% para 83,8% entre 2016 e 2017. 

As pessoas também estão usando cada vez mais a internet 

para “assistir a vídeos, inclusive programas, séries e filmes”, de 

acordo com o IBGE. No período da pesquisa, o percentual saltou 

de 76,4% para 81,8%. No lado oposto, enviar e receber e-mails 

foi a única atividade mapeada pelo IBGE que apresentou um 

recuo entre 2016 (69,3%) e 2017 (66,1%). 

A internet banda larga fixa está presente em 82,9% dos 

lares brasileiros, e a banda larga móvel em 78,3%. A parcela da 

população que usa conexão discada é mínima, de 0,6% em 2017. 

Nos lares brasileiros com aparelhos de televisão, 79,8% 

tinham conversor (integrado ou adaptado) para receber o sinal 

digital de televisão aberta. A parcela dos que não tinham 

nenhuma condição de acesso ao sinal digital (conversor, antena 

parabólica ou televisão por assinatura) caiu de 10,3% (2016) para 

6,2% (2017). 

(Revista Veja. 20.12.2018. Adaptado). 

1. De acordo com a reportagem, dentre todas as atividades
possíveis na internet,

(A) os percentuais de uso foram ascendentes, exceto, a
troca de e-mails.

(B) conversar por chamada de voz ou vídeo é a primordial
função praticada pelos usuários.

(C) as oscilações percentuais entre 2016 e 2017 sempre
estiveram acima dos 10%.

(D) os idosos foram os que mais acessaram o envio e
recebimento de mensagens de texto, voz ou imagens
por aplicativos diferentes de e-mail.

2. Entre todos os aparelhos citados pela reportagem, o que foi
menos procurado pelos brasileiros para se conectar à
internet é o(a)

(A) tablet, que fora preterido pelo celular, visto que ambos
têm funções semelhantes, embora o celular seja mais
versátil por seu tamanho.

(B) computador, porque houve o registro de queda de uso
entre 2016 e 2017.

(C) celular, pois, apesar de estar presente na maioria dos
lares brasileiros, sua função é prioritariamente
telefônica.

(D) televisão, ainda que tenha registrado crescimento
entre as pesquisas.

3. Segundo a reportagem, a razão mais apontada para que as
pessoas não tenham se conectado à internet em 2017 foi o

(A) desinteresse.
(B) não acesso à rede.
(C) valor dos pacotes de internet.
(D) desconhecimento.

4. “Nos lares brasileiros com aparelhos de televisão, ‘79,8%
tinham conversor (integrado ou adaptado) para receber
o sinal digital de televisão aberta’.” O sujeito da oração
em destaque é 

(A) indeterminado.
(B) “79,8%”.
(C) oculto.
(D) “Nos lares brasileiros”.
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5. “Já os computadores registraram uma queda de uso,
‘segundo’ o IBGE”. O termo destacado é classificado como

(A) adjetivo.
(B) advérbio.
(C) conjunção.
(D) preposição.

6. Para se redigir um ofício, informações do remetente como
nome do órgão ou setor, endereço postal e telefone e
endereço de correspondência (física e eletrônica) devem
constar no

(A) envelope.
(B) sempre no cabeçalho.
(C) apenas no rodapé.
(D) cabeçalho ou rodapé.

7. Assinale a alternativa que apresenta a diferença entre ofício
e memorando.

(A) O memorando é uma forma de comunicação interna
entre unidades administrativas do mesmo órgão,
enquanto o ofício destina-se de um órgão público
para outro órgão público ou para particulares.

(B) O ofício adota o padrão ofício para sua redação, já o
memorando segue a forma de mensagem,
dispensando, por exemplo, a colocação da data e
local no início do texto.

(C) O fecho usual para o memorando é 
“Atenciosamente”, mas o ofício exige, apenas, a 
adoção de “Respeitosamente”. 

(D) O endereçamento no memorando é obrigatório,
enquanto ao ofício adota-se o endereçamento,
apenas, pelo cargo.

8. Em relação à carta, é correto afirmar que

(A) se trata de modelo de texto em desuso, visto que as
correspondências eletrônicas substituíram-na.

(B) seu teor é de inteira responsabilidade de seu
emitente, ao contrário do ofício, cuja responsabilidade
recai sobre o órgão ao qual a autoridade responde.

(C) sua redação exige, apenas, local e data,
endereçamento, texto, fecho e assinatura.

(D) a finalidade é a de reclamar às autoridades
competentes um direito que seu emitente julga ter.

MATEMÁTICA 

9. Marcos aplicou um capital de R$ 1.937,50 a juros simples,
durante 8 meses, a taxa de 5% ao mês, obtendo um
montante M. Carlos, por sua vez, aplicará um capital de
R$ 1.250,00 a juros simples, a taxa de 6,5% ao mês. Se
pretende obter um montante de valor M, igual ao que
Marcos obteve com sua aplicação, o período de tempo em
que Carlos deve deixar o seu capital aplicado corresponde
a

(A) 1 ano e 3 meses.
(B) 1 ano e 6 meses.
(C) 1 ano e 9 meses.
(D) 2 anos.

10. Certo veículo é capaz de percorrer 8,5 km com 1 L de
combustível. O proprietário do veículo pretende abastecer
em um posto em que o litro de combustível custa R$ 3,90,
de forma que com tal quantidade de combustível seja capaz
de percorrer um trajeto de 136 km, ele gastará

(A) R$ 61,50.
(B) R$ 61,80.
(C) R$ 62,10.
(D) R$ 62,40.

11. Considere a figura abaixo, onde são representados, fora de
escala, um trapézio e um retângulo.

O valor de x tal que os dois polígonos possuam a mesma 
área é um valor compreendido entre 

(A) 7,1 e 7,7.

(B) 7,7 e 8,3.

(C) 8,3 e 8,9.

(D) 8,9 e 9,5.

12. Sejam os números reais x1 e x2, que são as duas soluções
reais da equação x2 – 9x – 36 = 0. Então, o valor de
(x1)2 + (x2)2, ou seja, o valor da soma dos quadrados de x1

e x2, corresponde a

(A) 153.

(B) 144.

(C) 109.

(D) 81.

13. Considere o número real E tal que

𝐸 =
8√2 + 9√8 + 10√32 + 11√128

√2

Então, o valor de E, feitas as devidas operações e 
simplificações, corresponde a 

(A) 152.

(B) 153.

(C) 154.

(D) 155.

14. Em uma empresa, sabe-se que 3 funcionários são capazes
de embalar certa quantidade n de peças trabalhando
durante 6 horas. Sabe-se também que, acrescentando-se
2 funcionários a esta equipe, serão capazes de embalar
uma quantidade de peças inferior a n, em 150 unidades, se
trabalharem durante apenas 3 horas. Então, supondo-se
iguais as produtividades de todos os funcionários da
empresa, a quantidade de peças que cada funcionário é
capaz de embalar, por hora de serviço, corresponde a

(A) 46.

(B) 48.

(C) 50.

(D) 52.

15. Considere uma esfera de raio r = 14 cm. Então,
admitindo-se a aproximação π = 3, os valores de seu
volume e da área de sua superfície serão de,
respectivamente,

(A) 10.976 cm3 e 2.352 cm2.

(B) 8.232 cm3 e 2.352 cm2.

(C) 10.976 cm3 e 588 cm2.

(D) 8.232 cm3 e 588 cm2.
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ATUALIDADES 

16. Cesare Battisti era considerado foragido, desde 14 de
dezembro, quando o então, presidente Michel Temer,
assinou o decreto de extradição. Ele foi condenado por
crimes na década de 1970 e condenado à prisão perpétua
em seu país por quatro homicídios. Cesare Battisti foi preso
na noite de sábado, dia 12 de janeiro, em Santa Cruz de La
Sierra, na Bolívia. A prisão foi feita pela polícia boliviana e
a informação foi confirmada pela Polícia Federal do Brasil.

(Portal G1. Adaptado). 

Assinale a alternativa que apresenta o país onde Cesare 
Battisti foi condenado. 

(A) Itália.
(B) Espanha.
(C) Grécia.
(D) Romênia.

17. A cúpula climática da ONU, conhecida como COP24,
conseguiu selar, no dia 15 de dezembro, um pacto para o
desenvolvimento do Acordo de Paris. A reunião aconteceu
na cidade de Katowice, situada na

(A) Alemanha.
(B) Bélgica.
(C) Inglaterra.
(D) Polônia.

18. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou, na segunda
semana do mês de dezembro, uma operação para cumprir
mandados de prisão e de busca e apreensão envolvendo
suspeitos de participação na morte de uma vereadora e de
seu motorista, em março.

(Portal El País). 

Assinale a alternativa que apresenta o nome dessa 
vereadora do Rio de Janeiro, defensora dos direitos 
humanos.   

(A) Mariana Sousa.
(B) Daniele Franco.
(C) Marielle Franco.
(D) Marcelle Sousa.

19. Em 16 de dezembro, o Grupo de Atuação Especial e
Combate ao Crime Organizado (Gaeco) descobriu que a
facção criminosa tem cinco alvos em seu plano de
atentados contra autoridades em São Paulo. A ordem para
matar as autoridades seria uma represália à possível
transferência de Marco Willians Herbas Camacho, o
Marcola, para o sistema prisional federal.

(Portal R7). 

A facção criminosa a que a notícia se refere é o(a) 

(A) Comando Vermelho.
(B) Primeiro Comando da Capital.
(C) Terceiro Comando da Capital.
(D) Família do Norte.

20. Recentemente, a Controladoria Geral do Município de São
Paulo (CGM) condenou a empresa Carolina Andrade Arte
e Texto por supostas irregularidades na gestão do Teatro,
ocorridas em 2013. O órgão aponta que a microempresa
recebeu R$ 270 mil por projetos não realizados e repassou
cerca de R$ 226 mil para pessoas ligadas aos dirigentes da
instituição.

(Portal Estadão). 

O Teatro ao qual a notícia se refere é o 

(A) Frei Caneca.
(B) Municipal de São Paulo.
(C) Augusta.
(D) Municipal da Mooca Arthur Azevedo.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

21. No MS Word 2013, em seu modo padrão, a ferramenta
“Aumentar Recuo” tem como função

(A) mover o parágrafo para mais perto da margem.
(B) mover o parágrafo para mais longe da margem.
(C) escolher o espaçamento entre as linhas do texto ou

entre parágrafos.
(D) centralizar o conteúdo selecionado no meio da

página.

22. No MS Excel 2013, em seu modo padrão, para organizar
os dados (do maior para o menor, ou do menor para o maior
ou ainda selecionando dados específicos a serem
exibidos), afim de facilitar sua análise pode-se utilizar a
ferramenta

(A) Localizar e Selecionar.
(B) Classificar e Filtrar.
(C) Formatação Condicional.
(D) Formatar como Tabela.

23. No sistema Windows 10, em seu modo padrão, o atalho
“tecla Windows + D” serve para:

(A) bloquear o computador.
(B) exibir e ocultar a área de trabalho.
(C) abrir o Explorador de Arquivos do Windows.
(D) abrir a janela de Configurações.

24. No MS PowerPoint 2013, em seu modo padrão, para
inserir rapidamente uma imagem de qualquer uma das
janelas abertas na Área de Trabalho, pode-se utilizar a
ferramenta

(A) Instantâneo.
(B) Imagens Online.
(C) Formas.
(D) SmartArt.

25. “No Internet Explorer 11, em seu modo padrão, para alterar
o zoom da página visitada, pode-se utilizar um atalho do
teclado pressionando a tecla Ctrl e a tecla

(A) > para aumentar e tecla < para diminuir.
(B) + para aumentar e tecla - para diminuir.
(C) PgUp para aumentar e tecla PgDn para diminuir.
(D) seta pra cima para aumentar e tecla seta pra baixo

para diminuir.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

26. Suponha que determinado indivíduo, por enfrentar
dificuldades financeiras, perdeu o seu imóvel e teve que
passar a morar nas ruas de uma determinada cidade. Ao
localizar um terreno público desocupado, decide edificar
um barraco, bem como explorar financeiramente a área
remanescente como estacionamento, cobrando um preço
para os indivíduos que guardarem os seus veículos nesse
espaço. Considerando a situação hipotética, assinale a
alternativa correta.

(A) Caso o indivíduo ocupe o imóvel por 05 (cinco) anos,
ele passará a ser o seu proprietário.

(B) Caso o indivíduo ocupe o imóvel por 10 (dez) anos,
ele passará a ser o seu proprietário.

(C) O imóvel, independentemente do tempo da
ocupação, continuará sendo de propriedade do
Município, que poderá promover todos os atos
necessários para a desocupação.

(D) O indivíduo poderá permanecer no imóvel, caso
compartilhe com a Administração parte dos lucros
obtidos com a exploração do terreno.

https://brasil.elpais.com/tag/rio_de_janeiro
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27. Suponha que um grupo de agentes públicos municipais
decidiu realizar manifestação e interromper vias públicas no
centro de uma cidade com o objetivo de defender o
aumento de suas remunerações. A manifestação foi
organizada por meio das redes sociais, não contando com
a participação de entidades sindicais representativas da
categoria profissional. Considerando a situação hipotética
e a disciplina constitucional relativa aos direitos e garantias
individuais, assinale a alternativa correta.

(A) A manifestação é irregular, pois a sua realização deve
ser precedida da autorização da autoridade local.

(B) A manifestação pode ser realizada livremente, pois
decorre do direito constitucional de reunião, sendo
desnecessária a prévia comunicação à autoridade
local.

(C) Manifestações relativas a direitos dos trabalhadores
somente podem ser realizadas com a intermediação
de entidades sindicais.

(D) A manifestação pode ter como consequência a
interrupção de via, desde que o ato seja previamente
comunicado à autoridade local.

28. A respeito dos direitos e garantias individuais, assinale a
alternativa correta.

(A) Para a garantia do interesse nacional, o indivíduo
pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal.

(B) É assegurado aos presos o respeito à integridade
física e moral.

(C) São admissíveis, no processo, as provas obtidas por
meios ilícitos.

(D) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se
encontre serão comunicados em até 72 (setenta e
duas) horas ao juiz competente e à família do preso
ou à pessoa por ele indicado.

29. Com base na Declaração Universal dos Direitos do
Homem, assinale a alternativa correta.

(A) Todo País tem o direito de impedir que o ser humano
deixe suas fronteiras.

(B) Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o
direito de procurar asilo em outros países, que
avaliará a possibilidade de concessão, por meio de
decisão soberana.

(C) Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou
exilado.

(D) O ser humano pode ser obrigado a fazer parte de uma
associação.

30. Suponha que determinada empresa, constituída sob a
forma de pessoa jurídica, atue no ramo da construção civil
e vem a destruir 200 m² (duzentos metros quadrados) de
vegetação em formação presente em área de proteção
permanente, sem que haja autorização emitida pelos
órgãos ambientais competentes.  Os atos de destruição
foram praticados por funcionários da empresa.
Considerando a situação hipotética e com base na Lei de
Crimes Ambientais, assinale a alternativa correta.

(A) Caso os atos beneficiem, exclusivamente, a empresa,
somente ela poderá ser penalizada.

(B) Como os atos foram praticados por funcionários,
somente esses poderão ser responsabilizados
criminalmente pela infração.

(C) Como consequência da ação, é possível a aplicação
da pena de suspensão parcial ou total de atividades
da empresa.

(D) Como a vegetação destruída se encontrava estado de
formação, o ato não deve ser considerado crime.

31. Suponha que uma pessoa idosa, sem portar a credencial
que comprove tal condição, estacione nas vagas especiais
destinadas a tal público em estacionamento localizado em
supermercado. Considerando a situação hipotética e com
base no Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa
correta.

(A) O ato se configura infração de trânsito.
(B) Por se tratar de estacionamento particular, o ato não

configura infração de trânsito.
(C) A pena pode ser aplicada, desde que o agente

fiscalizador comprove que o proprietário do veículo
não é idoso.

(D) A multa somente poderá ser aplicada se o agente
fiscalizador notifique pessoalmente o infrator.

32. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, compete
aos órgãos executivos de trânsito dos municípios

(A) cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de
trânsito, em qualquer espaço do território estadual.

(B) implantar, manter e operar o sistema de sinalização,
os dispositivos e os equipamentos de controle viário.

(C) estabelecer hipóteses de infração à legislação de
trânsito e a indicação da respectiva pena.

(D) aplicar as penalidades de advertência por escrito e
multa, arrecadando o valor em favor da União, caso a
infração seja cometida em rodovia federal.

33. A respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente,
assinale a alternativa correta.

(A) Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular
seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino.

(B) Considera-se criança, para os efeitos da lei, a pessoa
com até quatorze anos incompletos.

(C) É proibido, em qualquer hipótese, o trabalho de
menores de quatorze anos de idade.

(D) A criança poderá viajar para fora da comarca onde
reside sem a autorização dos pais.

34. A respeito do Estatuto do Idoso, assinale a alternativa
correta.

(A) Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou
emprego, é vedada, em qualquer hipótese, a
discriminação e a fixação de limite máximo de idade.

(B) Aos idosos, a partir de 60 (sessenta) anos, que não
possuam meios para prover sua subsistência, é
assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário
mínimo.

(C) Os direitos previstos no Estatuto do Idoso são
assegurados às pessoas com idade igual ou superior
a 65 (sessenta e cinco) anos.

(D) Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial
aos maiores de oitenta anos.

35. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Guaxupé,
compete ao Município organizar e prestar os serviços de

(A) iluminação pública e particular.
(B) cemitérios e serviços funerários.
(C) transporte coletivo intermunicipal.
(D) fornecimento de energia elétrica, abastecimento de

água e esgotamento sanitário.

36. São bens públicos os pertencentes às

(A) empresas públicas.
(B) fundações privadas de interesse coletivo.
(C) autarquias.
(D) concessionárias de serviço público.
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37. Com base no Decreto-Lei n.º 25/1937, é correto afirmar que

(A) o tombamento poderá ocorrer compulsória ou
voluntariamente.

(B) os bens públicos não estão sujeitos a tombamento.
(C) o bem tombado não pode ser objeto de alienação.
(D) estão sujeitos a tombamento bens que pertençam às

representações diplomáticas acreditadas no país.

38. O edifício utilizado como sede da Administração Municipal
deve ser classificado como bem

(A) de uso comum.
(B) de uso especial.
(C) dominical.
(D) de interesse público.

39. A Administração Pública

(A) pode exigir retribuição pela utilização privada de bens
de uso comum.

(B) não pode ser locadora de bens públicos.
(C) pode doar bens imóveis para entidades filantrópicas,

dispensada a exigência de lei autorizativa.
(D) não pode adquirir bens por usucapião.

40. Assinale a alternativa que apresenta o detentor de
legitimidade para propor ação civil pública em defesa do
meio ambiente.

(A) Qualquer cidadão.
(B) Qualquer associação.
(C) O Ministério Público.
(D) Qualquer vereador.




