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LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO
TEXTOS
Leia o texto e responda as questões de 1 a 3.

DE
As mais soberbas pontes e edifícios,
o que nas oficinas se elabora,
o que pensado foi e logo atinge

A MÁQUINA DO MUNDO - CARLOS DRUMMOND DE
ANDRADE

distância superior ao pensamento,
os recursos da terra dominados,
e as paixões e os impulsos e os tormentos

E como eu palmilhasse vagamente
uma estrada de Minas, pedregosa,
e no fecho da tarde um sino rouco

e tudo que define o ser terrestre
ou se prolonga até nos animais
e chega às plantas para se embeber

se misturasse ao som de meus sapatos
que era pausado e seco; e aves pairassem
no céu de chumbo, e suas formas pretas

no sono rancoroso dos minérios,
dá volta ao mundo e torna a se engolfar,
na estranha ordem geométrica de tudo,

lentamente se fossem diluindo
na escuridão maior, vinda dos montes
e de meu próprio ser desenganado,

e o absurdo original e seus enigmas,
suas verdades altas mais que todos
monumentos erguidos à verdade:

a máquina do mundo se entreabriu
para quem de a romper já se esquivava
e só de o ter pensado se carpia.

e a memória dos deuses, e o solene
sentimento de morte, que floresce
no caule da existência mais gloriosa,

Abriu-se majestosa e circunspecta,
sem emitir um som que fosse impuro
nem um clarão maior que o tolerável

tudo se apresentou nesse relance
e me chamou para seu reino augusto,
afinal submetido à vista humana.

pelas pupilas gastas na inspeção
contínua e dolorosa do deserto,
e pela mente exausta de mentar

Mas, como eu relutasse em responder
a tal apelo assim maravilhoso,
pois a fé se abrandara, e mesmo o anseio,

toda uma realidade que transcende
a própria imagem sua debuxada
no rosto do mistério, nos abismos.

a esperança mais mínima — esse anelo
de ver desvanecida a treva espessa
que entre os raios do sol inda se filtra;

Abriu-se em calma pura, e convidando
quantos sentidos e intuições restavam
a quem de os ter usado os já perdera

como defuntas crenças convocadas
presto e fremente não se produzissem
a de novo tingir a neutra face

e nem desejaria recobrá-los,
se em vão e para sempre repetimos
os mesmos sem roteiro tristes périplos,

que vou pelos caminhos demonstrando,
e como se outro ser, não mais aquele
habitante de mim há tantos anos,

convidando-os a todos, em coorte,
a se aplicarem sobre o pasto inédito
da natureza mítica das coisas,

passasse a comandar minha vontade
que, já de si volúvel, se cerrava
semelhante a essas flores reticentes

assim me disse, embora voz alguma
ou sopro ou eco ou simples percussão
atestasse que alguém, sobre a montanha,

em si mesmas abertas e fechadas;
como se um dom tardio já não fora
apetecível, antes despiciendo,

a outro alguém, noturno e miserável,
em colóquio se estava dirigindo:
"O que procuraste em ti ou fora de

baixei os olhos, incurioso, lasso,
desdenhando colher a coisa oferta
que se abria gratuita a meu engenho.

teu ser restrito e nunca se mostrou,
mesmo afetando dar-se ou se rendendo,
e a cada instante mais se retraindo,

A treva mais estrita já pousara
sobre a estrada de Minas, pedregosa,
e a máquina do mundo, repelida,

olha, repara, ausculta: essa riqueza
sobrante a toda pérola, essa ciência
sublime e formidável, mas hermética,

se foi miudamente recompondo,
enquanto eu, avaliando o que perdera,
seguia vagaroso, de mãos pensas.

essa total explicação da vida,
esse nexo primeiro e singular,
que nem concebes mais, pois tão esquivo

Referência Bibliográfica:
ANDRADE, Carlos Drummond. Claro Enigma. 13ª ed. Rio
de Janeiro: Record, 1998.

se revelou ante a pesquisa ardente
em que te consumiste... vê, contempla,
abre teu peito para agasalhá-lo.‖
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1) A respeito da poesia de Carlos Drummond de
Andrade, assinale a alternativa CORRETA.
“E como eu palmilhasse vagamente
uma estrada de Minas, pedregosa,
e no fecho da tarde um sino rouco

a)Gênero Épico, Lírico e Dramático.
b)Gênero Injuntivo, Expositivo, Descritivo.
c)Gênero Épico, Injuntivo, Expositivo.
d)Gênero Lírico, Dramático e Injuntivo.
4) Assinale a alternativa em que a função da
linguagem encontra-se em sentido Denotativo.
a)Estou muito ansiosa ultimamente!
b)A greve dos caminhoneiros deixou a população sem
acesso a combustível e gás de cozinha, nas principais
cidades do país.
c) ―(...) a máquina do mundo se entreabriu /para quem de
a romper já se esquivava/ e só de o ter pensado se
carpia.‖
d) Qual é a possibilidade de termos um dia de sol nesta
quinta-feira?

se misturasse ao som de meus sapatos
que era pausado e seco; e aves pairassem
no céu de chumbo, e suas formas pretas
lentamente se fossem diluindo
na escuridão maior, vinda dos montes
e de meu próprio ser desenganado,
a máquina do mundo se entreabriu
para quem de a romper já se esquivava
e só de o ter pensado se carpia.”

Analise os Cartuns abaixo para responder a questão 5
e 6.

I - A palavra “palmilhar”, expressa na 1º estrofe do
poema de Drummond, está colocada dar ênfase à uma
caminhada muito lenta.
II - Os termos “pausado e seco”, presente na segunda
estrofe do poema, faz referência ao sino rouco.
III - O termo “Carpia”, presente na 4º estrofe do poema,
é uma metáfora utilizada para expressão sumir.
IV - O “desenganado” expresso pelo poeta no final do
terceiro estrofe está relacionado à “máquina do
mundo”.
a) Somente as alternativas I e III estão corretas.
b) Somente as alternativas II e IV estão corretas.
c) Somente as alternativas I e IV estão correta.
d) Nenhumas das alternativas estão corretas.

Cartum 1

Cartum 2

2) A respeito das ideias presente no poema de Carlos
Drummond de Andrade, assinale V para Verdadeiro e F
para Falso.
“(...) Abriu-se em calma pura, e convidando
quantos sentidos e intuições restavam
a quem de os ter usado os já perdera
5) A linguagem pode desempenhar diversas funções
de acordo com a intenção do emissor. A respeito da
função da linguagem apresentada no cartum 1 e 2 e
sobre a intenção do autor, assinale a alternativa
CORRETA.
a) O cartum apresenta linguagem de função
metalinguística.
b) O cartum apresenta linguagem de função poética.
c) O cartum apresenta linguagem de função denotativa.
d) O cartum apresenta linguagem de função fática.

e nem desejaria recobrá-los,
se em vão e para sempre repetimos
os mesmos sem roteiro tristes périplos,
convidando-os a todos, em coorte,
a se aplicarem sobre o pasto inédito
da natureza mítica das coisas…”
I - ( ) - Na palavra Abriu-se o termo se é um pronome.
II - ( ) - Quando o poeta diz “(...) a quem de os ter usado
os perdera...”, a palavra em destaque está conjugada no
tempo verbal do Pretérito Mais-Que-Perfeito.
III - ( ) - Na passagem ―(...) a se aplicarem sobre o pasto
inédito...” a palavra em destaque é um artigo.
IV - ( ) - Na passagem ―(...) quantos sentidos e intuições
restavam...” a palavra em destaque está conjugada no
tempo verbal do Pretérito Perfeito.
a) V - F - V – F.
b) F - F - F – F.
c) V - V - V - V.
d) F - V - F – V.

6) A respeito do Cartum 1, assinale a alternativa
CORRETA.
a) No ambiente de informalidade é aceito dizer - ―Me Diga‖
-quando o intuito é apenas estabelecer uma comunicação.
b) Em hipótese alguma, nem na informalidade ou na
formalidade, podemos dizer - ―Me Diga‖ - , pois como
mostra no cartum este termo não se inicia frases com
Pronome Átono.
c) No Cartum 1, em determinado momento, foi utilizado o
termo desculpe-me. A respeito dessa passagem, se for
flexionado o verbo desculpar em oração subordinada,
continuaria correta a utilização do pronome átono.
d) Se o verbo desculpar for conjugado no tempo futuro, o
pronome átono deve, necessariamente, ser colocado após
o verbo.

3) A poesia de Carlos Drummond de Andrade
enquadra-se no que podemos chamar de gênero
literário. Esse tipo de gênero subdividem-se em três
categorias. Assinale a alternativa CORRETA que
corresponda às subdivisões do gênero literário.
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Analise o Cartum 3 para responder a questão 7 e 8

a) 4040.
b) 3620.
c) 1420.
d) Nenhuma das alternativas.
13) Uma impressora demora 6 minutos para imprimir
30 páginas, quanto tempo é necessário para imprimir
480 páginas?
a) 16 minutos.
b) 56 minutos.
c) 96 minutos.
d) Nenhuma das alternativas.

7) A respeito da linguagem utilizada na tirinha acima,
assinale a alternativa CORRETA.
a) A tirinha se utiliza de linguagem verbal no quarto
quadro.
b) A tirinha se utiliza de linguagem não-verbal somente no
segundo e terceiro quadro, pois há algo escrito ao lado do
primeiro quadro.
c) A tirinha se utiliza de linguagem não-verbal em todos os
quadros.
d) A tirinha se utiliza de linguagem não-verbal em todos
quadros exceto no último, em que utiliza linguagem mista.

14) A proporção de medalhas entre ouro, prata e
bronze conquistada por um nadador é de 1:3:5,
respectivamente. Se ele disputar 45 provas de natação
e ganhar medalhas em todas as provas, qual a
quantidade de medalhas de prata ele ganhará?
a) 5.
b) 15.
c) 25.
d) Nenhuma das alternativas.

8) Assinale a alternativa CORRETA em que a palavra
representa relação de sinonímia com a palavra
DESISTO, presente no Cartum 3.
a) Reluto.
b) Persisto.
c) Cesso.
d) Prossigo.

15) Uma liga metálica é composta de 20% de cobre,
30% de alumínio e 50% de zinco. Qual a quantidade de
alumínio em uma liga de 750g?
a) 150g.
b) 225g.
c) 375g.
d) Nenhuma das alternativas.

9) Assinale a alternativa CORRETA em que a frase é
considerada nominal.
a) Que horas parte este trem?
b) O povo não confia mais nos políticos.
c) Catarina parece confusa ultimamente.
d) Cada macaco no seu galho.

16) Júlia recebeu de aniversário uma quantia de
R$1400,00 e aplicou no regime de juros simples de 2%
ao mês. Após 12 meses qual o valor total que Júlia
possuirá?
a) R$1424,00.
b) R$1628,00.
c) R$1736,00.
d) Nenhuma das alternativas.

10) Assinale a alternativa CORRETA quanto ao sentido
das frases abaixo.
I - “Acredito que o Brasil vai mudar.”
II - “Existem muitos políticos corruptos ocupando o
legislativo e o executivo em Brasília.”
III - Não acredito que você perdeu aquela
oportunidade!
IV - Confia mais em tua mãe.
a) I - Declarativa, II - Declarativa, III - Imperativa, IV Exclamativa.
b) I - Imperativa, II - Imperativa, III - Exclamativa, IV Imperativa.
c) I - Declarativa, II - Imperativa, III - Exclamativa, IV Interrogativa.
d) I - Interrogativa, II - Exclamativa, III - Imperativa, IV Declarativa.

17) Um terreno possui 12m de largura por 35m de
comprimento. Qual a área desse terreno?
2
a) 420m .
2
b) 360m .
2
c) 180m .
d) Nenhuma das alternativas.
18) As diagonais de uma losango medem 12cm e
14cm. Se a medida da diagonal menor diminuir 2cm,
quantos centímetros devemos aumentar a diagonal
maior para que o losango permaneça com a mesma
área?
a) 3,6cm.
b) 2,8 cm.
c) 1,4cm.
d) Nenhuma das alternativas.

MATEMÁTICA E RACIOCÌNIO LÓGICO QUANTITATIVO
11) É oferecido para os 200 alunos de um colégio duas
modalidades de esportes: futebol e vôlei. Sabe-se que
80 alunos praticam futebol, 150 praticam vôlei e 20 não
praticam nenhuma dessas modalidades. O número de
alunos que praticam apenas futebol é:
a) 60.
b) 50.
c) 55.
d) Nenhuma das alternativas.

19) Considerando x=11 e y=26. Calcule o valor de
2
(x+y) -xy.
a) 1083.
b) 1126.
c) 1241.
d) Nenhuma das alternativas.

12)Uma pessoa levou 1 hora, 07 minutos e 20
segundos para ir de sua casa ao mercado à pé. O
tempo total em que essa pessoa fez esse percurso, em
segundos, vale:

20) A velocidade de 180km/h equivale à velocidade
de:.
a) 50m/s.
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b) 60m/s.
c) 70m/s.
d) Nenhuma das alternativas.

tropical sazonal, em que o inverno é seco e chove no
verão.
d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

24) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna :
A Vegetação Pantanal fica localizada no ________ e
__________, é considerada uma vegetação de
transição, isto é, uma formação vegetal heterogênea
composta
por
diferentes
ecossistemas.
Em
determinadas épocas do ano, algumas porções de
área são alagadas pelas cheias dos rios e é somente
nas estiagens que a vegetação se desenvolve.
a) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
b) Paraná e Rio Grande o Sul
c) Amazonas e Amapá
d) Nenhuma das alternativas.

21) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna :
O estado de São Paulo possui ______ municípios
espalhados
por
uma
área
territorial
de
aproximadamente 248.209,3 km². Isso representa
2,91% do território brasileiro.
a) 645
b) 528
c) 782
d) Nenhuma das alternativas.
22) A respeito do clima do Brasil relacione as colunas
abaixo.
1) Tropical :
2) Subtropical:
3) Semiárido:
4) Tropical de altitude:
( ) predomina nas áreas serranas da Região Sudeste.
Por causa da altitude mais elevada, apresentam as
temperaturas mais baixas de todo o domínio tropical,
com média inferior a 18 ºC., e amplitude térmica anual
entre 7 °C e 9 °C. No inverno, as geadas ocorrem com
certa frequência, em virtude da ação das frentes frias
originadas do choque entre as massas tropical e polar.
( ) é encontrado na região central do Brasil, com
maior
predominância na Região Centro-Oeste.
Esse
clima
apresenta
duas
estações
bem
definidas: inverno com temperaturas amenas e seco,
e verão quente e chuvoso.
( ) apresenta duas estações do ano bem demarcadas:
verão quente e inverno rigoroso, quando podem
ocorrer geadas ou neve.
As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano,
entre 1.500 mm e 2.000 mm/ano
(
) apresenta temperaturas médias anuais em torno
de 27 ºC e amplitude térmica ao redor de 5 ºC. As
chuvas, além de irregulares, não excedem os 800
mm/ano. Compreende a região do Polígono das Secas.
Assinale a alternativa que apresenta a sequencia
CORRETA:
a) 2-4-1-3.
b) 3-2-1-4.
c) 4-1-2-3.
d) Nenhuma das alternativas.

25) [1] A origem do nome do município de Taubaté SP está ligada à denominação de uma tribo de índios
guaianás que habitava uma região nas proximidades
onde hoje é parcialmente as ruas Capitão Geraldo,
Coronel João Afonso, travessa São José e Largo do
Chafariz, por nome TABA-YBATÉ, que significa aldeia
(taba) elevada (ybaté).
[2] Por volta de 1628, o
bandeirante Jacques Fêlix recebeu da Condessa de
Vimieiro, neta e herdeira de Martim Afonso de Souza, a
missão de demarcar suas áreas, após isso, Taubaté é
passada a condição de Vila em 5 de dezembro de
1645, e recebe o nome de São Francisco das Chagas
de Taubaté, que é o padroeiro do município.
a) Apenas a primeira frase está correta.
b) As duas frases estão corretas.
c) As duas frases estão incorretas.
d) Nenhuma das alternativas.
26) O município de Taubaté-SP possui uma área total
de aproximadamente :
a) 625 Km²
b) 752 Km²
c) 989 km²
d) Nenhuma das alternativas.
27) Dia do Meio Ambiente: 4 em cada 10 brasileiros
não separam o lixo, aponta pesquisa Ibope. Quase um
terço (28%) não sabe identificar por cores as lixeiras
de coleta seletiva, mas 88% concordam que a forma
correta de descartar o lixo é separando os materiais.
Disponível<Por G1> 05/06/2018. Com base na
manchete acima assinale a alternativa CORRETA
referente as cores das lixeiras de coleta seletiva :
a) Azul: papel e papelão. Vermelho: plástico. Verde: vidro.
Amarelo: metal. Laranja: resíduos perigosos. Roxo:
resíduos radioativos. Marrom: resíduos orgânicos. Cinza:
resíduos não recicláveis, misturados ou contaminados.
b) Azul: papel e papelão. Vermelho: plástico. Verde: vidro.
Amarelo: metal. Laranja: resíduos radioativos. Roxo:
resíduos perigosos. Marrom: resíduos orgânicos. Cinza:
resíduos não recicláveis, misturados ou contaminados.
c) Azul: papel e papelão. Vermelho: plástico. Verde: vidro.
Amarelo: metal. Laranja: resíduos orgânicos. Roxo:
resíduos radioativos. Marrom: resíduos perigosos. Cinza:
resíduos não recicláveis, misturados ou contaminados.
d)Nenhuma das alternativas.

23) A respeito da vegetação no Brasil assinale a
alternativa CORRETA:
a) Mangue: é uma vegetação típica de clima semiárido,
localizada no Nordeste brasileiro. Possui plantas
espinhosas e pobres em nutrientes. Nos últimos anos,
vem sofrendo diversas agressões ambientais que causam
empobrecimento do solo, dificultando mais ainda o
desenvolvimento dessa região.
b) Caatinga : é um tipo de vegetação de formação
litorânea, caracterizado principalmente por abranger
diversas vegetações, ocorrendo em áreas baixas e, logo,
sujeito à ação das marés.
c) Cerrado : Predomina na região central do Brasil e
apresenta um aspecto seco, tal como o das savanas
encontradas principalmente na África.O tipo de vegetação
presente na área de cerrado é caracterizado pelo clima

28) Sendo um dos símbolos do Município de TaubatéSP o Hino, assinale a alternativa CORRETA sobre a
letra e a melodia do Hino:
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a)Letra- Jacques Félix; Melodia - Péricles Nogueira
Santos.
b) Letra- Manoel José Siqueira Mattos; Melodia- Luiz Vaz
de Toledo.
c) Letra - Péricles Nogueira Santos; Melodia - José Bráulio
de Souza.
d)Nenhuma das alternativas.

uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de
combustível suficiente para chegar ao local de destino.
b) O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu
veículo,
dirigindo-o
com
atenção
e
cuidados
indispensáveis à segurança do trânsito.
c) O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à
circulação obedecerá algumas normas como: o condutor
deverá guardar distância de segurança lateral e frontal
entre o seu e os demais veículos, bem como em relação
ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a
velocidade e as condições do local, da circulação, do
veículo e as condições climáticas.
d) Nenhuma das alternativas.

29) A cultura brasileira é consequência da mistura de
variados grupos étnicos que contribuíram para que
a população do Brasil fosse formada. Analise as
afirmativas abaixo relacionadas a cultura brasileira
de algumas regiões do Brasil.
I) A região Norte do Brasil, apresenta diversas festas
típicas e também manifestações no campo cultural.
Entre elas, destacam-se o carnaval, a marujada, a
cavalhada, a festa do bumba meu boi, os caboclinhos,
a ciranda, o reisado, a capoeira, o frevo, o maracatu, a
ciranda, o terno de zabumba e o coco.
II) Na região Centro-Oeste do Brasil, a cultura também
é bem diversificada, já que recebeu influência dos
paulistas, dos bolivianos, dos indígenas, dos mineiros
e dos paraguaios. Nas festas típicas, podemos
destacar o cururu. Na culinária dessa região, fazem
parte dos pratos típicos o arroz carreteiro, o empadão
goiano, o cural, o arroz boliviano, o arroz com pequi, a
maria isabel, a sopa paraguaia, o angu, a pamonha e
os peixes do Pantanal, como o pacu, o pintado, o
dourados e tantos outros.
III) Na região Sudeste, se destacam na cultura as
congadas, o samba de lenço, o caiapó, a festa do peão
de boiadeiro, a festa do divino, a festa dos santos
padroeiros, a festa do bumba meu boi, a festa de
Iemanjá, o carnaval, os festejos da época de páscoa,
as cavalhadas, o batuque, a dança de velhos e
também a folia de reis. Nesta região brasileira, a
culinária tem forte influência dos índios, dos
imigrantes da Ásia e da Europa e dos escravos. Além
disso, ela é conhecida por ser bem diversificada, onde
nos pratos típicos podemos destacar o pão de queijo,
o cuscuz paulista, a pizza, a feijoada, a moqueca
capixaba, a carne de porco, o bolinho de bacalhau, o
virado à paulista, a farofa, o feijão tropeiro, o aipim
frito.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a)Somente I e III.
b)Somente II e III.
c)Somente I e II.
d)Nenhuma das alternativas.

32) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro Lei Federal nº 9.503/1997 Art. 48. Nas paradas,
operações
de
carga
ou
descarga
e
nos
estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no
sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de
rolamento e junto à guia da calçada (meio-fio),
admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Com
base nessa informação assinale a alternativa
INCORRETA:
a) As vias providas de acostamento, os veículos parados,
estacionados ou em operação de carga ou descarga
deverão estar situados fora da pista de rolamento.
b) O estacionamento dos veículos motorizados de duas
rodas será feito em posição perpendicular à guia da
calçada (meio-fio) e junto a ela, salvo quando houver
sinalização que determine outra condição.
c) O estacionamento dos veículos sem abandono do
condutor poderá ser feito somente nos locais previstos
neste Código ou naqueles regulamentados por sinalização
específica.
d) Nenhuma das alternativas.
33) Conforme o Código de Trânsito Brasileiro- Lei
Federal nº 9.503/1997 Art. 6º São objetivos básicos do
Sistema Nacional de Trânsito:
I - estabelecer diretrizes da Política Nacional de
Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao
conforto, à defesa ambiental e à educação para o
trânsito, e fiscalizar seu cumprimento;
II - fixar, mediante normas e procedimentos, a
padronização de critérios técnicos, financeiros e
administrativos para a execução das atividades de
trânsito;
III - estabelecer a sistemática de fluxos permanentes
de informações entre os seus diversos órgãos e
entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a
integração do Sistema.
IV- estabelecer as normas regulamentares referidas
neste Código e as diretrizes da Política Nacional de
Trânsito;
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas I, II e IV.
b) Apenas I, II e III.
c) Apenas III e IV.
d) Nenhuma das alternativas.

30) Complete as lacunas a seguir sobre o município de
Taubaté-SP: ________________do Vale do Paraíba
Paulista. ________________ de São José dos Campos
. __________________do Vale do Paraíba e Litoral
Norte.
a) Mesorregião, Microrregião, Região Metropolitana.
b) Microrregião, Mesorregião, Região Metropolitana.
c) Região Metropolitana, Microrregião, Mesorregião.
d) Nenhuma das alternativas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

34) A Constituição Federal: Segurança Pública
descreve no Art. 144 que: a segurança pública, dever
do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através
dos seguintes órgãos: polícia federal, polícia
rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias

31)Segundo o Código de Trânsito Brasileiro - Lei
Federal nº 9.503/1997 o Artigo 27º descreve que :
a) Antes de colocar o veículo em circulação nas vias
públicas, o condutor deverá verificar a existência e as
boas condições de funcionamento dos equipamentos de
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civis, polícias militares e corpos de bombeiros
militares. Com base nessa informação relacione as
colunas abaixo:
1) Polícia federal:
2) Polícia rodoviária federal:
3) Polícia ferroviária federal:
4) Polícias civis:
(
) destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento
ostensivo das ferrovias federais.
(
) destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento
ostensivo das rodovias federais.
( ) dirigidas por delegados de polícia de carreira,
incumbem, ressalvada a competência da União, as
funções de polícia judiciária e a apuração de infrações
penais, exceto as militares.
(
) destina-se a: apurar infrações penais contra a
ordem política e social ou em detrimento de bens,
serviços e interesses da União ou de suas entidades
autárquicas e empresas públicas, assim como outras
infrações cuja prática tenha repercussão interestadual
ou internacional e exija repressão uniforme, segundo
se dispuser em lei;prevenir e reprimir o tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o
descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de
outros órgãos públicos nas respectivas áreas de
competência; III - exercer as funções de polícia
marítima, aeroportuária e de fronteiras; exercer as
funções de polícia marítima, aeroportuária e de
fronteiras; exercer, com exclusividade, as funções de
polícia judiciária da União.
Assinale alternativa CORRETA:
a) 2-3-1-4
b) 3-2-4-1
c) 1-3-4-2
d) Nenhuma das alternativas.

37)A respiração refere-se à entrada de oxigênio na
inspiração e a eliminação de dióxido de carbono
através
da
expiração.
Para avaliar a respiração devemos verificar seu
caráter, se ela é superficial ou profunda, seu ritmo que
pode ser regular e irregular e por último sua
frequência, ou seja, a quantidade de movimentos
respiratórios
por
minuto.
Outros fatores podem alterar os valores normais da
respiração como exercícios físicos, medicamentos,
fatores emocionais, portanto, é importante que o
socorrista saiba reconhecer estas alterações.
São empregados termos específicos para definir as
alterações dos padrões respiratórios, tais como:
Relacione as colunas abaixo:
1- Eupneia:
2- Apneia:
3- Dispneia:
4- Bradipneia:
5- Taquipneia:
( ) é a ausência dos movimentos respiratórios.
( ) aumento da frequência respiratória.
( ) respiração normal, com movimentos regulares,
sem dificuldades.
( ) dificuldade na execução dos movimentos
respiratórios.
( ) diminuição da frequência respiratória.
Assinale a alternativa CORRETA:
a)5-4-3-1-2
b) 2-5-1-3-4
c)3-5-2-4-1
d) Nenhuma das alternativas.
38) A respeito dos Direitos Humanos assinale
verdadeiro ou falso :
(
) Toda pessoa tem capacidade para gozar os
direitos e as liberdades estabelecidos nesta
Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja
de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou
de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza,
nascimento, ou qualquer outra condição.
(
) Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à
segurança pessoal.
( ) Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem
qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm
direito a igual proteção contra qualquer discriminação
que viole a presente Declaração e contra qualquer
incitamento a tal discriminação.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) V-F-V.
b) V-V-V.
c) F-V-F.
d) Nenhuma das alternativas.

35) Uma das missões principais dos Guardas Civis
Municipais consiste em dar proteção ao patrimônio
municipal, bem como aos seus serviços. São
considerados bens públicos EXCETO:
a) os de uso comum do povo, tais como rios, mares,
estradas, ruas e praças.
b) os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos
destinados a serviço ou estabelecimento da administração
federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de
suas autarquias.
c) os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas
jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal,
ou real, de cada uma dessas entidades.
d) Nenhuma das alternativas.
36) Primeiros-socorros são procedimentos de
emergência que devem ser aplicados a uma pessoa
em perigo de morte, visando manter os sinais vitais e
evitando o agravamento, até que ela receba
atendimento definitivo. Os sinais vitais são:
I- Pulso
II- Respiração
III-Pressão arterial
IV- Temperatura
V- Fraturas e Fissuras ósseas
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas I, II e V.
b) Apenas II, III e IV.
c) Apenas I, II, III e IV.
d) Nenhuma das alternativas.

39) Segundo o Código de Trânsito Brasileiro - Lei
Federal nº 9.503/1997 Art. 21. Compete aos órgãos e
entidades executivos rodoviários da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no
âmbito de sua circunscrição:
I - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito
de veículos, de pedestres e de animais, e promover o
desenvolvimento da circulação e da segurança de
ciclistas;
II - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído
produzidos pelos veículos automotores ou pela sua
carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além
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de dar apoio às ações específicas dos órgãos
ambientais locais, quando solicitado;
III - vistoriar veículos que necessitem de autorização
especial para transitar e estabelecer os requisitos
técnicos a serem observados para a circulação desses
veículos.
IV- Articular-se com os demais órgãos do Sistema
Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do
respectivo CETRAN.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas I, II e IV.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I, II e III.
d) Nenhuma das alternativas.

b) nacionalidade brasileira; capacitação específica; gozo
dos direitos políticos e públicos, quitação com as
obrigações militares e eleitorais; nível médio completo de
escolaridade;
idade mínima de 18 (dezoito) anos;
aptidão física e mental; idoneidade moral comprovada por
investigação social e certidões expedidas perante o Poder
Judiciário estadual, federal e distrital.
c) nacionalidade brasileira; gozo dos direitos políticos;
quitação com as obrigações militares e eleitorais; possuir
porte de arma de fogo, nível médio completo de
escolaridade;
idade mínima de 18 (dezoito) anos;
aptidão física, mental e psicológica; formação em
segurança pública, idoneidade moral comprovada por
investigação social e certidões expedidas perante o Poder
Judiciário estadual, federal e distrital.
d)Nenhuma das alternativas.

40) De acordo com o Decreto Federal nº 5.123/2004 –
regulamenta a Lei Federal Nº 10.826/2003 Leia o trecho
abaixo e complete a lacuna :
Art. 43. O profissional da Guarda Municipal com Porte
de Arma de Fogo deverá ser submetido, a cada _____
anos, a teste de capacidade psicológica e, sempre que
estiver envolvido em evento de disparo de arma de
fogo em via pública, com ou sem vítimas, deverá
apresentar relatório circunstanciado, ao Comando da
Guarda Civil e ao Órgão Corregedor para justificar o
motivo da utilização da arma.
a) três
b) dois
c) quatro
d) Nenhuma das alternativas.

43) Disposto na Lei Federal Nº13.022/2014- Dispõe
sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, Art.
13. O funcionamento das guardas municipais será
acompanhado por órgãos próprios, permanentes,
autônomos e com atribuições de fiscalização,
investigação e auditoria, mediante: Controle interno e
controle externo. Referente ao controle externo de
acordo com o artigo citado acima assinale a
alternativa CORRETA:
a) exercido por corregedoria, naquelas com efetivo
superior a 50 (cinquenta) servidores da guarda e em todas
as que utilizam arma de fogo, para apurar as infrações
disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro.
b) exercido por ouvidoria, independente em relação à
direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número
de servidores da guarda municipal, para receber, examinar
e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e
denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e
integrantes e das atividades do órgão, propor soluções,
oferecer recomendações e informar os resultados aos
interessados, garantindo-lhes orientação, informação e
resposta.
c) exercido pelo
controle social das atividades de
segurança do Município, analisar a alocação e aplicação
dos recursos públicos e monitorar os objetivos e metas da
política municipal de segurança e, posteriormente, a
adequação e eventual necessidade de adaptação das
medidas adotadas face aos resultados obtidos.
d)Nenhuma das alternativas.

41) De acordo com a Lei Federal Nº13.022/2014Dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas
o
Municipais, Art. 3 São princípios mínimos de atuação
das guardas municipais: Analise as afirmativas abaixo
sobre o artigo citado acima:
I) proteção dos direitos humanos fundamentais, do
exercício da cidadania e das liberdades públicas.
II)zelo pelos bens, equipamentos e prédios públicos
do Município.
III) preservação da vida, redução do sofrimento e
diminuição das perdas.
IV) patrulhamento preventivo.
V)auxilio na segurança de grandes eventos e na
proteção de autoridades.
VI) compromisso com a evolução social da
comunidade.
VII) uso progressivo da força.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a)Apenas I, II, IV e VI.
b)Apenas II, III, V, VI e VII.
c)Apenas I, III, IV, VI e VII.
d)Nenhuma das alternativas.

44) Com base na Lei Federal nº10.826/2003 –Dispõe
sobre o registro, posse e comercialização de armas de
fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armaso
Sinarm, Art. 2 Ao Sinarm compete: Assinale a
alternativa
CORRETA
que
apresenta
três
competências referentes ao artigo citado acima:
a) identificar capacidade técnica e de aptidão psicológica
para o manuseio de arma de fogo ;cadastrar documento
comprobatório de ocupação lícita ;integrar banco de dados
com todas as características da arma.
b) identificar as características e a propriedade de armas
de fogo, mediante cadastro; cadastrar as armas de fogo
produzidas, importadas e vendidas no País; integrar no
cadastro os acervos policiais já existentes.
c) identificar comprovação de idoneidade; cadastrar
registro no Comando do Exército; integrar certidões
negativas de antecedentes criminais .
d)nenhuma das alternativas.

42)Conforme a Lei Federal Nº13.022/2014- Dispõe
sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, Art.
10. São requisitos básicos para investidura em cargo
público na guarda municipal: Assinale a alternativa
CORRETA acerca do artigo referido acima:
a) nacionalidade brasileira; gozo dos direitos políticos;
quitação com as obrigações militares e eleitorais; nível
médio completo de escolaridade; idade mínima de 18
(dezoito) anos; aptidão física, mental e psicológica;
idoneidade moral comprovada por investigação social e
certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual,
federal e distrital.
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45) Sobre a Lei Federal nº10.826/2003 –Dispõe sobre o
registro, posse e comercialização de armas de fogo e
munição, sobre o Sistema Nacional de Armas- Sinarm,
Acerca da posse irregular de arma de fogo de uso
permitido Art. 12. 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: Assinale a alternativa
CORRETA que corresponde a pena de acordo com o
artigo citado acima:
a) Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
b) Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.
c) Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
d) Nenhuma das alternativas.

vida em sociedade proporciona, a fim de que a
pessoa, ao mesmo tempo em que se torne útil à
mesma sociedade, viva em harmonia e goze de paz.
Sobre algumas características dos Direitos Humanos é
INCORRETO afirmar:
a) Universalidade: os direitos fundamentais aplicam-se a
todos os indivíduos, independentemente de nacionalidade,
sexo, raça, credo ou convicção político filosófica.
b) Inviolabilidade: nenhuma lei infraconstitucional nem
tampouco autoridade alguma pode desrespeitar os direitos
fundamentais de outrem, sob pena de responsabilização
civil, administrativa e criminal.
c) Complementaridade: os direitos humanos fundamentais
não devem ser interpretados isoladamente, mas sim de
forma conjunta para sua plena realização.
d)Nenhuma das alternativas.
49) As técnicas de extinção de incêndios abrangem
operações necessárias ao ataque e extinção do foco
principal do incêndio. Em incêndios da Classe A
(Combustíveis sólidos), a água pode ser utilizada em
ataques
diretos,
indiretos
ou
combinados,
dependendo da necessidade de cada emergência.
Assinale a alternativa CORRETA sobre ataques
combinados:
a) É um método de ataque que utiliza o jato contínuo ou
chuveiro com abertura de 30° ou menos, sempre
concentrando o ataque na base do fogo até que ele seja
extinto. Este método é muito eficiente para incêndios em
que a intensidade torne viável a aproximação suficiente
para combate ao foco.
b) É o método de combate a incêndio utilizado em local
fechado, sem risco de explosão ambiental, mas com
superaquecimento do ambiente, que permite a produção
de vapor para auxiliar a extinção (abafamento e
resfriamento).
c) É o método utilizado para estabilizar o ambiente por
meio da vaporização da água. Deve-se aplicar jato
neblinado, na parte externa do ambiente (porta ou parede)
e no teto da parte interna, porém sem entrar no ambiente.
d)Nenhuma das alternativas.

46) Mediante o Decreto Federal nº 5.123/2004 –
regulamenta a Lei Federal Nº 10.826/2003. Complete a
lacuna do artigo seguinte : Art. 2o O SIGMA,
instituído no Ministério da Defesa, no âmbito do
Comando do Exército, com circunscrição em todo o
território
nacional,
tem
por
finalidade______________________________________
_________.
a) manter autorizado a pessoas físicas, bem como a
pessoas jurídicas, de acordo com as normas do Comando
do Exército, de competência do SIGMA e nas condições
previstas nos registros próprios.
b)manter instituições de segurança pública e de pessoas
físicas e jurídicas habilitadas,
com competência do
SIGMA, de acordo com legislação específica nos registros
próprios.
c) manter cadastro geral, permanente e integrado das
armas de fogo importadas, produzidas e vendidas no país,
de competência do SIGMA, e das armas de fogo que
constem dos registros próprios.
d) Nenhuma das alternativas.
47) Conforme o Decreto Federal nº 5.123/2004 –
regulamenta a Lei Federal Nº 10.826/2003.Marque
V(verdadeiro) e F (falso) acerca do Art. 23. O Porte
de Arma de Fogo é documento obrigatório para a
condução da arma e deverá conter os seguintes
dados:
(
) abrangência
territorial; eficácia
temporal; características da arma.
(
) certificado de registro de arma de fogo ;
identificação do fabricante e do vendedor; normas de
segurança pertinentes à arma de fogo.
(
)
número
do
cadastro
da
arma
no
SINARM; identificação do proprietário da arma;
assinatura, cargo e função da autoridade concedente.
( ) certidão expedido por órgão municipal; atestado
de bons antecedentes.; tipo de funcionamento da
arma.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
a)V, V, F, V.
b)V, F, F, V.
c) V, F, V, F.
d)Nenhuma das alternativas.

50) Acerca de
Rádio Comunicação assinale a
alternativa CORRETA que corresponde ao código QRV
a) Na escuta.
b) Mensagem.
c) Estou a disposição.
d) Nenhuma das alternativas.

48) Considerando os Direitos Humanos como um
conjunto de regras para salvaguardar as necessidades
essenciais da pessoa humana e os benefícios que a
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