
 

 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

Leia as instruções  antes de iniciar a prova. 

1. O candidato receberá: 

1.1  Um caderno de Provas contendo 35 (trinta e cinco) questões objetivas de múltipla escolha, com 04 (quatro) 

alternativas para responder as opções A, B, C, e D, sendo que apenas uma 01 (uma) deverá ser assinalada como 

correta. 

1.2  Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva. 

1.3  É responsabilidade do candidato, certificar-se que os dados informados nos materiais recebidos estão corretos. 

Após ser autorizado o início da prova, verifique no caderno de prova se a numeração das questões e a paginação 

estão corretas. 

2. Regras gerais: 

2.1  O candidato está autorizado a usar caneta esferográfica preta fabricada em material transparente. O 

descumprimento desta regra será de responsabilidade exclusiva do candidato que poderá ser eliminado do certame, 

caso não seja possível a leitura ótica do cartão resposta. 

2.2 O candidato dispõe de 3 (Três) horas  para realizar  a Prova Objetiva e não poderá entregar a prova e sair do prédio 

antes de decorrido o tempo de 1 (uma) hora do início. Após este prazo o candidato poderá entregar o material de prova 

e sair do prédio, sem o caderno de prova. 

2.3  O candidato poderá levar consigo o caderno de prova quando estiver faltando 30 (trinta) minutos para o término da 

prova.  

2.4  Durante a prova o candidato não deverá levantar-se ou comunicar-se com outros candidatos.  

2.5  Ao final das provas o candidato deverá entregar: o caderno de prova, o cartão-resposta,  e  caso não tenha assinado 

a lista de presença deverá  assiná-la. 

2.6   Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos. 

3. Preenchimento do cartão- resposta: 

3.1  O candidato deverá assinalar no CARTÃO-RESPOSTA uma única alternativa que julgar correta e sem rasuras. O 

preenchimento do cartão deverá obedecer às instruções nele contidas. Observe atentamente o número da questão antes 

de marcar, pois não haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA.  

3.2  Não é permitida a consulta aos apontamentos, livros, dicionários e uso de aparelhos eletrônicos. 

3.3  Será considerada nula a questão que tiver mais de uma alternativa assinalada, com rasuras ou que esteja em branco 

ou em desacordo com as instruções de preenchimento informadas no cartão resposta. 

4. Informações finais: 

4.1 O gabarito das provas objetivas será divulgado no primeiro dia útil subsequente a aplicação da prova nos sites  

www.itame.com.br e www.senadorcanedo.go.gov.br 

4.2  Os Recursos contra itens do gabarito preliminar poderão ser interpostos na forma do Edital Regulamento. 

4.3  Qualquer informação sobre o concurso será fornecida pela Prefeitura Municipal, através da Comissão Especial do 

Concurso Público, ou pela Banca Examinadora.  

 

        REALIZAÇÃO: 

 
 

 

http://www.itame.com.br/
http://joviania.go.gov.br/
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Leia o texto para responder as questões 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 e 8. 

 

Pós virtual deve tornar relativo  

o valor de cursos tradicionais 
Vinícius T. Freire 

 

Quem faz mestrado ou doutorado acaba 

por ganhar mais do que um graduado no ensino 

superior na média, é sempre bom lembrar. Mas a 

anunciada revolução da automação, da inteligência 

artificial e da robótica dá o que pensar: agora é o 

caso de se especializar no quê? Para complicar, a 

tecnologia modifica os ritmos e as necessidades de 

especialização. Cursos virtuais, de duração variada e 

outros tipos de formação devem tornar relativo ou 

talvez logo obsoleto o valor de uma pós-graduação. 

Diante da incerteza, ficar paralisado de ansiedade 

não é obviamente uma saída. 

O ajuste de economia e sociedade a uma 

revolução tecnológica pode ser lento e doloroso. 

Pode haver desemprego crônico para muitas 

categorias de trabalhadores, como aconteceu na "era 

das revoluções" na Europa; pode cair a participação 

dos salários na renda nacional, em favor do capital. 

Não está nem de longe certo, porém, que o cenário 

será de catástrofe. Enfim, do ponto de vista 

individual, é possível navegar no meio da tormenta. 

A automação vai criar novos tipos de 

tarefas, como ocorre desde o século 18. Pode criar 

oportunidades para quem faz a comunicação 

("interface") dos serviços automatizados com o 

restante do público (além de emprego para criadores 

e gerentes dessas tecnologias, claro). 

As manufaturas serão ainda mais 

mecanizadas, como tem acontecido faz quase 250 

anos. Organização de informação, logística e 

estoques, contabilidade, serviços financeiros básicos, 

tradução, reconhecimento de padrões, previsões 

estatísticas elementares, construção civil e 

diagnósticos legais e médicos estão sendo 

automatizados. Mas alguém terá de "treinar" esses 

sistemas artificiais, comunicar seus resultados a 

pessoas, cuidar de seus efeitos humanos e éticos, 

consertar e aperfeiçoar máquinas ou criar novos usos 

para robôs virtuais ou mecânicos, como contam 

Daron Acemoglu e Pascual Restrepo em artigo sobre 

como pensar a revolução econômica ("Artificial 

Intelligence, Automation and Work", 2018, na 

internet). 

Devem surgir mais atividades a exigir 

raciocínio complexo, decisão em situações 

ambivalentes, comparações, solução abstrata de 

problemas, negociação, mediação. Ou em serviços 

que envolvam atividade física, empatia e 

comunicação, como em entretenimento ou cuidados 

especializados de educação. E daí? É possível tirar 

alguma conclusão para a pós-graduação que se 

pretende fazer no ano que vem? Difícil, claro. Mas a 

própria automatização mostra caminhos. 

O treinamento quantitativo (matemática, em 

português claro) pode ajudar a navegar nesse novo 

universo, mesmo que você jamais venha a ser 

engenheiro, programador, matemático ou analista de 

big data. Vai fazer diferença ter conhecimento 

técnico de sistemas de computação, de máquinas 

inteligentes e de tratamento de dados, o bastante ao 

menos para gerenciá-los ou pensar suas 

potencialidades nos negócios. Esse treinamento 

permite que se faça a ponte entre o mundo 

ultratécnico e outras atividades humanas e 

profissionais. Além do mais, melhor ter uma 

formação que facilite novos aprendizados adiante. 

Uma base quantitativa pode ser relevante. 

Aprender a trabalhar com o que está bem 

fora do núcleo da revolução técnica é uma 

alternativa. Isto é, dedicar-se àquelas atividades 

como serviços que envolvam simultaneamente 

presença física, empatia e comunicação, diga-se 

outra vez. O que está fadado ao fim ou a pagar 

pouco é a atividade mecânica, rotineira, 

padronizada. 

O mero fato de se dedicar a uma pós-

graduação "sinaliza", como dizem os economistas, a 

capacidade de se esforçar. Mas esse efeito talvez 

entre em declínio. Mais importante, talvez, seja: a) 

estudar aquilo que lhe dê fundamentos sólidos para 

aprender mais, mais tarde; b) preparar-se para o 

trabalho fora do núcleo tecnológico da revolução, 

ou: c) mergulhar no olho do furacão e se tornar um 

especialista da área. 

 

01) De acordo com a estrutura e organização do 

texto,  depreende  uma sequência: 

(A) injuntiva, priorizando a instrução; 

(B) descritiva, com riqueza de minúcias; 

(C) narrativa, construída em primeiro plano; 

(D) argumentativa, com proposta de intervenção; 

 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/01/1953315-pos-graduacao-alavanca-carreira-e-ajuda-profissional-a-ganhar-mais.shtml
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02) Qual é o principal ponto de vista justificado na 

progressão textual e defendido pelo articulista?  

(A) “Diante da incerteza, ficar paralisado de 

ansiedade não é obviamente uma saída.”  

(B) “Enfim, do ponto de vista individual, é possível 

navegar no meio da tormenta.” 

(C) “A automação vai criar novos tipos de tarefas, 

como ocorre desde o século 18.” 

(D) “O ajuste de economia e sociedade a uma 

revolução tecnológica pode ser lento e doloroso.” 

 

03) Considerando o gênero textual, bem como a sua 

estruturação,  qual é o fragmento  que  de forma 

clara e predominante enuncia a problemática?  

(A) “Não está nem de longe certo, porém, que o 

cenário será de catástrofe.” 

(B) “É possível tirar alguma conclusão para a pós-

graduação que se pretende fazer no ano que vem?” 

(C) “Esse treinamento permite que se faça a ponte 

entre o mundo ultratécnico e outras atividades 

humanas e profissionais.” 

(D) “Mas a anunciada revolução da automação, da 

inteligência artificial e da robótica dá o que pensar: 

agora é o caso de se especializar no quê?”  

 

04) Em conformidade com o texto, o articulista  

predominantemente: 

(A) informa sobre o que está acontecendo na 

contemporaneidade em relação à revolução da 

automação, da robótica e dos sistemas artificiais; 

(B) expõe um ponto de vista sobre o lado incerto  da 

revolução da automação, o avanço da robótica e da 

inteligência artificial; 

(C) preocupa-se com a comunicação ("interface") da 

automação e com o público que precisa de emprego, 

seja quem cria ou gerencia;  

(D) menospreza a desigualdade de salários quando 

compara quem faz mestrado e doutorado a um 

graduado.  

 

05) Considerando a construção do texto, 

principalmente os elementos de coesão/coerência  e 

o sentido  do  fragmento “Mas esse efeito talvez 

entre em declínio”,  aponte a alternativa correta:  

(A) nesse fragmento, há uma ideia de oposição 

seguida de uma retomada “anafórica” e uma dúvida 

que configuram uma opinião.  

(B) nesse fragmento, há uma ideia de refutação 

seguida do pronome demonstrativo “esse” e  um 

suposição que estabelecem um fato.  

(C) no fragmento, existe uma ideia de concessão 

seguida de uma catáfora, um advérbio e uma 

exposição marcada por  um ponto de vista.  

(D) no fragmento, existe uma ideia condicional 

seguida de um pronome que se refere à segunda 

pessoa do discurso para enfatizar uma afirmação.  

 

06) No fragmento “Além do mais, melhor ter uma 

formação que facilite novos aprendizados adiante. 

Uma base quantitativa pode ser relevante.” A 

expressão ‘Além do mais’ contribui para:   

(A) acrescentar argumentos ao texto; 

(B) reforçar uma opinião de notoriedade; 

(C) ativar um conhecimento prévio do leitor; 

(D) retomar uma referência já mencionada  no texto. 

 

07) Considerando o contexto, no fragmento “Enfim, 

do ponto de vista individual, é possível navegar no 

meio da tormenta.”, a construção ‘navegar no meio 

da tormenta’ é uma  

(A) perífrase 

(B) metáfora 

(C) catacrese 

(D) paranomásia 

 

08) No fragmento “A automação vai criar novos 

tipos de tarefas, como ocorre desde o século 18.”  

Respectivamente  em ‘vai criar’ e ‘ocorre’ existe a 

configuração de uma 

(A) ação verbal e um verbo de 1ª conjugação no 

presente do subjuntivo.  

(B) locução verbal e um verbo de 2ª conjugação que 

está no presente do modo indicativo.  

(C) junção de dois verbos, portanto, duas orações e 

um verbo no presente do modo indicativo.  

(D) união do verbo “ir” de 3ª conjugação com o 

verbo ‘criar’ no infinitivo e do verbo ‘ocorre’ no 

subjuntivo. 

 

09) Em:  Foi noticiado que Ernesto é o vencedor 

da competição. A oração destacada é uma 

subordinada: 

(A) substantiva apositiva; 

(B) substantiva subjetiva; 

(C) adverbial explicativa; 

(D) adverbial consecutiva;     

 

10) Na oração: Antônio tem orgulho do filho. O 

termo “do filho” é um 

(A) objeto indireto 
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(B) adjunto adnominal 

(C) predicativo do sujeito        

(D) complemento nominal 

 

11) Um motorista fez uma viagem em 4 dias, 

viajando 8 horas por dia com velocidade média de 

90 km/h. Se um outro motorista fizer essa mesma 

viagem em 6 dias, viajando 5 horas por dia, deve 

manter a velocidade média em:   

(A) 94 km/h 

(B) 96 km/h 

(C) 98 km/h 

(D) 100 km/h 

 

12) Uma certa quantidade de processos foi dividida 

entre 4 auxiliares administrativos de modo que cada 

um recebesse 1/3 da quantia recebida pelo anterior. 

Se o terceiro auxiliar recebeu 12 processos, o total 

distribuído foi de:  

(A) 156 

(B) 158 

(C) 160 

(D) 162 

 

13) Três professores receberam a tarefa de corrigir 

1.008 redações. Decidiram dividir o total das 

redações entre eles, em partes diretamente 

proporcionais a idade de cada um. Se o primeiro tem 

24 anos, o segundo 28 anos, e o terceiro 32 anos, o 

número de redações que o segundo recebeu foi de: 

(A) 288 

(B) 336 

(C) 384 

(D) 402 

 

14) Um funcionário recebeu um lote com 132 peças 

do tipo A e 156 peças do tipo B. Deverá distribuí-las 

em caixas iguais, contendo, cada uma, a maior 

quantidade possível de um único tipo de peças. Se 

considerar que todas as caixas deverão receber a 

mesma quantidade de peças, o número de caixas 

necessárias para essa distribuição é: 

(A) 7 

(B) 18 

(C) 24 

(D) 32 

 

15) No auditório, em certo momento, o número de 

mulheres que participavam da palestra correspondia 

a 74% da quantidade de homens. Logo depois, 15 

homens e 6 mulheres retiraram-se  do auditório e, 

em seguida, entraram 8 homens e 12 mulheres, 

ficando, então, o número de mulheres igual ao de 

homens. Nessas condições, o total de pessoas que 

havia inicialmente dentro do auditório era:  

(A) 87 

(B) 89 

(C) 91 

(D) 93 

 

16) João pretende comprar um celular  e constatou 

que os preços das lojas A e B estão na razão de 7 

para 5. Se a diferença entre os dois preços é de R$ 

1.110,00, então o preço menor é igual a: 

(A) R$ 2.128,00 

(B) R$ 2.385,00 

(C) R$ 2.548,00 

(D) R$ 2.775,00 

 

17) Dois motociclistas iniciaram uma viagem, no 

mesmo instante, na mesma estrada, um em direção 

ao outro. A distância entre eles é de 360km. Se a 

velocidade média de um deles é de 130km/h e a do 

outro 110km/h, então quanto tempo da partida eles 

se cruzarão? 

(A) 1h e 30 min.  

(B) 1h e 40 min. 

(C) 1h e 50 min. 

(D) 2h  

 

18) Uma telefonista de uma loja gastou 9 horas para 

entrar em contato com 3/7 do total de clientes da  

loja. Se a capacidade operacional de uma outra 

telefonista for o dobro da capacidade da primeira, o 

esperado é que essa ultima telefonista,  seja capaz de 

entrar em contato com o restante dos clientes em: 

(A) 4 horas 

(B) 5 horas 

(C) 6 horas 

(D) 7 horas 

 

19) Já viajei 3/5 do total da distância de uma viagem 

que estou fazendo e ainda estão faltando 720 km.  O 

total de km da  minha viagem é:  

(A) 1.680 km 

(B) 1.720 km 

(C) 1.760 km 

(D) 1.800 km 
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20) O dono de um mercadinho compra cada três 

abacates por R$ 7,50 e revende cada cinco deles por 

R$ 15,00. Quantos abacates ele precisa vender para 

obter um lucro de R$ 60,00? 

(A) 120 

(B) 125 

(C) 130 

(D) 135 

 

21) De acordo com a Lei nº 1.605/11, é de 

competência da Guarda Municipal de Senador 

Canedo: 

I. desenvolver ações de segurança e proteção dos 

bens, serviços e instalações públicas municipais; 

II. exercer a segurança, interna e externa, dos 

prédios municipais e de eventos promovidos pelo 

poder público municipal  e empresas  privadas; 

III. proteger os documentos, as obras e outros bens 

de valor histórico, artístico e cultural do município e 

do estado; 

IV. atuar, juntamente com o órgão estadual de 

Defesa Civil, na proteção e defesa da população do 

Município e de seu patrimônio, em casos de 

calamidade pública; 

V. participar nas ações de reintegração de posse de 

bem municipal e estadual; 

VI. prover a segurança das autoridades municipais. 

Marque a alternativa correta: 

(A) apenas os itens I, III, IV e VI estão corretos. 

(B) apenas os itens I, IV e VI estão corretos. 

(C) apenas os itens II, III, V, e VI estão corretos. 

(D) apenas os itens I, III e V estão corretos. 

 

22) De acordo com a Lei Federal nº 13.022/11, 

analise as afirmativas  abaixo e assinale (V) se 

verdadeiro e (F) para falso:  

(__) A lei faculta ao município a criação de órgão de 

formação, treinamento e aperfeiçoamento dos 

integrantes da guarda municipal, desde que sejam 

observados os princípios mínimos de atuação das 

guardas municipais; 

(__) O exercício das atribuições dos cargos da 

guarda municipal requer capacitação específica, com 

matriz curricular compatível com suas atividades. 

(__) É permitido aos Municípios firmar convênios 

ou consorciar-se para a criação de órgão de 

formação, treinamento e aperfeiçoamento dos 

integrantes da guarda municipal. 

(__) O Estado poderá, mediante convênio com os 

Municípios interessados, manter órgão de formação 

e aperfeiçoamento centralizado, em cujo conselho 

gestor seja assegurada a participação dos Municípios 

conveniados. O referido órgão poderá ser o mesmo 

destinado à formação, treinamento ou aperfeiçoa-

mento de forças militares. 

(A) VFVV 

(B) VVFF 

(C) VVVF 

(D) FVFV 

 

23) Com base na Lei 13.022/11 que instituiu o  

Estatuto  Geral das Guardas Municipais, assinale a 

afirmativa verdadeira: 

(A) não é permitido ao Guarda Municipal o uso 

progressivo da força. 

(B) para ser investido na função de Guarda 

Municipal é necessário ter idade mínima de 21 anos. 

(C) as Guardas Municipais ficam sujeitas aos 

regulamentos disciplinares de natureza militar. 

(D) é autorizado o porte de arma de fogo aos 

Guardas Municipais, conforme legislação vigente. 

 

24) Analise as alternativas abaixo e marque (V) se 

verdadeiro e (F)  para falso: 

(__) Qualquer atentado ao livre exercício do culto 

religioso constitui abuso de autoridade. 

(__) O abuso de autoridade acarretará, ao seu autor, 

possibilidade de sanções administrativas, cíveis e 

penais. No entanto, por tratar-se de funcionário 

público com estabilidade, o mesmo não poderá ser 

demitido ou exonerado. 

(__) O Código de Ética da Guarda Municipal, criado 

através da  Lei Municipal n. 1.901/15, regulamenta  

o ordenamento hierárquico dentro dos diversos 

níveis constitutivos de sua estrutura. Nessa divisão 

os supervisores estão subordinados hierarquicamente 

aos inspetores da Guarda Municipal. 

(__) Constitui ato de improbidade administrativa, 

importando enriquecimento ilícito, somente quando 

auferir qualquer valor superior ao rendimento 

mensal bruto daquele agente que  praticou o ato  de 

forma indevida e em razão do exercício do cargo. 

(A) VFFF 

(B) FVVV 

(C) VVFV 

(D) FVVF 
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25) De acordo com o  Estatuto do desarmamento 

(Lei 10.826/03), assinale a afirmativa incorreta: 

(A) As armas de fogo de uso restrito serão 

registradas no Comando do Exército, na forma do 

regulamento da Lei 10.826/03. 

(B) As armas de fogo utilizadas pelos empregados 

das empresas de segurança privada e de transporte 

de valores, constituídas na forma da lei, serão de 

propriedade, responsabilidade e guarda das 

respectivas empresas, somente podendo ser 

utilizadas quando em serviço, devendo essas 

observar as condições de uso e de armazenagem 

estabelecidas pelo órgão competente, o certificado 

de registro e a autorização de porte expedido pela 

Polícia Federal, deverá constar o nome do 

funcionário responsável pela arma de fogo; 

(C) O certificado de registro de arma de fogo será 

expedido pela Polícia Federal e será precedido de 

autorização do Sinarm. 

(D) Configura-se posse irregular de uso de arma de 

fogo, ficando o infrator sujeito a pena  de 1 (um) a 3 

(três) anos de detenção e multa. “Possuir ou manter 

sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, 

de uso permitido, em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar, no interior de sua residência 

ou dependência desta, ou, ainda no seu local de 

trabalho, desde que seja o titular ou o responsável 

legal do estabelecimento ou empresa”.  

 

26) Marque a alternativa correta: 

(A) As contravenções penais ancoradas no Código 

Penal, aplicam-se tanto nas contravenções praticadas 

no Brasil, quanto àquelas cometidas no exterior.  

(B) O crime classificado como culposo é aquele cujo 

agente desejou o resultado ou assumiu o risco de 

produzi-lo. 

(C) Segundo o Código Penal é considerado sujeito 

ativo aquele que pratica a infração penal, podendo 

ser qualquer pessoa, independente da idade. 

(D) A infração penal se subdivide em duas espécies: 

crime e contravenção penal. As contravenções 

penais são sempre de ação penal pública 

incondicionada. 

 

27) Durante o seu turno de trabalho um guarda 

municipal se depara com uma pessoa suspeita em 

um local proibido. Em relação a (s) ação (ões) que 

devem ser adotada (s) pelo guarda municipal,  

considere as hipóteses abaixo  e  assinale a que 

julgar  correta: 

(A) Ao ser abordada a pessoa suspeita guarda sua 

arma de fogo na cintura e empreende fuga. Neste 

caso,  é legítimo o uso de arma de fogo contra o 

suspeito. 

(B) O Guarda municipal, a fim de demonstrar sua 

presença, deverá realizar disparos de advertência, 

evitando alvejar a pessoa suspeita. 

(C) Caso o agente tenha realizado o uso da força que 

resultou no óbito do suspeito, o local da ocorrência 

deverá ser preservado. 

(D) Em toda e qualquer ocasião em que o agente 

municipal estiver de posse de arma de fogo, suas 

abordagens deverão ser realizadas apontado-a 

diretamente ao público abordado. 

 

28) Marque a alternativa correta. 

(A) Não é considerado crime resultante de 

preconceito de raça e cor incitar a discriminação ou 

preconceito por procedência nacional. Para 

caracterizar o crime, neste caso, o sujeito deve 

praticar ou induzir alguém à prática. 

(B) Caso um agente público responda pelo crime de 

tortura, sua pena poderá ser aumentada em (um)  

sexto a (um) terço devido a sua função pública. 

(C) O adolescente que comete ato infracional não 

poderá sofrer sanção de internação antes de a 

sentença transitar em julgado. 

(D) As condutas que venham a configurar calúnia, 

difamação ou injúria, praticada contra a mulher no 

ambiente doméstico ou familiar, não se enquadram 

como violência doméstica, tendo em vista que tais  

crimes estão previstos  no Código Penal. 

 

29) Momentos antes de assumir o seu turno de 

trabalho, o agente Stive foi fazer um café,  ao 

colocar a água quente no coador ele  distraiu-se  e 

jogou a água fervente em seu braço. Neste caso, as 

medidas de primeiros socorros corretas a serem 

adotadas são as seguintes:  

(A) A área queimada apresentava bolhas e 

vermelhidão no local, além de dor, podendo concluir  

que é  uma queimadura de terceiro grau, assim, é  

necessário que antes de  ele ser encaminhado para 

atendimento médico seu braço seja  envolvido  com 

saco de gelo  a fim  de  aliviar a dor. 

(B) O parceiro de turno de Stive providenciou  um 

balde com água para que ele imergisse a área 

queimada, no entanto, o acidentado ressaltou ao 

amigo que para queimaduras a água deve ser 

corrente e não parada, após o diálogo Stive 
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imediatamente colocou o braço queimado  debaixo 

de uma torneira com água corrente  em  temperatura 

ambiente. 

(C) Uma medida imediata a ser adotada é furar as 

bolhas, pois elas fazem com que o processo de 

queimadura continue mesmo após a retirada do 

agente agressor. 

(D) Antes de realizar o transporte ao médico é 

indicada a proteção da ferida, podendo ser usado 

produtos caseiros, manteiga, pasta de dente ou borra 

de café. 

 

30) De acordo com o artigo 67 do Regime Jurídico 

Estatutário de Senador Canedo, o servidor que no 

exercício da função,  correr risco de vida, terá direito 

ao adicional de: 

(A) Penosidade 

(B) Insalubridade 

(C) Risco de vida 

(D) Periculosidade 

 

31) Em relação a ampulheta presente no Windows é 

correto afirmar: 

(A) Por padrão demonstra que o Windows esta em 

processamento ou em carregamento de algum 

software. 

(B) Permite executar o Windows Explorer para abrir 

o Paint. 

(C) É utilizado para calcular o nível de 

desfragmentação do Windows em seus percentuais 

de progressão. 

(D) Permite utilizar pastas somente para realizar 

cópias em subdiretórios. 

 

32) No Windows 7 Professional se pressionar as 

teclas CTRL+SHIFT+ESC ocorre: 

(A) Apaga arquivos selecionados do Desktop. 

(B) Abre o Gerenciador de Tarefas do Windows. 

(C) Fecha as Janelas Ativas. 

(D) Executa o Menu Iniciar. 

 

33) “Filho do presidente da República afirmou em 

entrevista que, se a esquerda 'radicalizar', uma das 

respostas do governo poderá ser 'via um novo AI-5'. 

Depois, disse que 'talvez tenha sido infeliz" e que 

'não existe qualquer possibilidade' de isso 

acontecer.” 

O AI-5 (Ato Institucional número 5) foi um decreto 

emitido pelo governo militar brasileiro (1964-1985). 

É considerado o mais duro golpe na democracia 

pois: 

(A) legitimou uma repressão política violenta que foi 

ocultada da sociedade. 

(B) pôs fim ao governo de João Goulart, dando 

início ao denominado Regime Militar. 

(C) fortalecia instituições políticas como o 

Congresso Nacional e suprimia as liberdades 

individuais. 

(D) articulava um plano de tomada de poder pelos 

comunistas e implantação de uma ditadura de 

esquerda. 

 

34) “A história de Senador Canedo está relacionada 

à construção da estrada de ferro da Rede Ferroviária 

Federal (RFFSA) na década de 30. O crescimento do 

município ocorreu na trilha aberta pela ferrovia que 

atraiu as primeiras famílias de trabalhadores, 

oriundos de Minas Gerais e Bahia (...)”. 

A cidade de Senador Canedo originou-se e cresceu 

às margens da Ferrovia Federal, que foi construída 

sob influência da política 

(A) de integração nacional e centralizadora durante o 

regime ditatorial militar. 

(B) de expansão das lavouras cafeeiras 

implementadas pelas oligarquias do sudeste. 

(C) de Getúlio Vargas de ocupação da região 

Centro-Oeste, denominada Marcha para Oeste. 

(D) desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek que 

transferiu a capital do país para Brasília. 

 

35) Apesar do contínuo processo de metropolização, 

assiste-se hoje também na região sudeste brasileira 

um processo que consiste na redução do ritmo de 

crescimento de algumas metrópoles, a exemplo de 

São Paulo que passa a apresentar um ritmo de 

crescimento mais lento em relação a algumas 

cidades médias do interior. 

A citação se refere a uma característica recente da 

urbanização brasileira denominada 

(A) expansão vertical.  

(B) processo conurbação. 

(C) involução metropolitana. 

(D) segregação socioespacial.  

 


