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NOME DO CANDIDATO 

   
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
1. Este Caderno de Questões é composto por 50 (cinquenta) questões objetivas e não deve ser folheado antes da autorização do 

Fiscal.  
2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao Cargo para o qual você fez a inscrição.  
3. Utilize Caneta Esferográfica Transparente com tinta azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

4. Ao receber a Folha de Respostas, realize a conferência de seus dados e quaisquer divergências comunique o fiscal. 
5. Leia atentamente cada questão da prova objetiva e preencha na Folha de Respostas a única alternativa que a responda 

corretamente.  
6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 
7. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. 

8. Após devidamente identificado e acomodado na sala designada para a realização da prova, o candidato somente poderá ausentar-
se da sala 60 (sessenta) minutos após o início da prova e, em caso de ausência temporária em que o candidato ainda não tiver 

terminado a sua prova, deverá fazê-lo acompanhado de um Fiscal. Exclusivamente, nos casos de alteração psicológica e/ou 
fisiológica temporária e necessidade extrema, em que o candidato necessite ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos 

após o início da prova, poderá fazê-lo, desde que acompanhado de um Fiscal. 
9.  O candidato poderá entregar sua Folha de respostas e deixar definitivamente o local de realização da prova objetiva somente   depois 

de decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém, não poderá levar consigo o Caderno de Questões. 
10. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente preenchida e assinada. 
11. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala, até os últimos 60 (sessenta) minutos 

que antecedem o encerramento da prova objetiva. 
12. A liberação dos candidatos após o término da prova será autorizada pelo fiscal de sala, após a realização dos procedimentos 

administrativos necessários. O candidato que terminou sua prova deverá permanecer aguardando em sua carteira e somente poderá 
levantar-se para a entrega do material se solicitado pelo fiscal. 

13. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

a) Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 
b) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou com 

os demais candidatos. 
c) Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 
d) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios, e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 
e) For surpreendido portando ou manuseando quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, wearable tech, 

agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPods®, pen drives, mp3 player ou similar, gravadores, 
relógios, alarmes de qualquer espécie, chaves com dispositivo eletrônico, fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou 
receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens, livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta, canetas de material não transparente, 
Carteira de bolso, lapiseira, corretivos, óculos escuros, artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. 
Os itens descritos, que devem ser obrigatoriamente acondicionado em envelope porta-objeto fornecido pela instituição organizadora. 

f)   Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas. 
14. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento e assinatura do envelope de retorno. 

15. Está disponível abaixo um gabarito para ser preenchido e destacado. Este poderá ser levado pelo candidato. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

GABARITO 
Concurso Público da Prefeitura do Município de Arapongas – Estado do Paraná  

http://www.fundacaounespar.org.br 
Língua Portuguesa: 01 a 15; Matemática: 16 a 25 e Conhecimentos Específicos do Cargo: 26 a 50. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
  

TEXTO PARA RESPONDER AS QUESTÕES DE 01 A 05 
 

TEXTO 1 
 

Infância 

 
 
Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. 
Minha mãe ficava sentada cosendo. 
Meu irmão pequeno dormia. 
Eu sozinho menino entre mangueiras 
lia a história de Robinson Crusoé, 
comprida história que não acaba mais. 
 
 
No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu 
a ninar nos longes da senzala – e nunca se esqueceu 
chamava para o café. 
Café preto que nem a preta velha 
café gostoso 
café bom. 
 
 
Minha mãe ficava sentada cosendo 
olhando para mim: 
- Psiu... Não acorde o menino. 
Para o berço onde pousou um mosquito. 
E dava um suspiro... que fundo! 
 
 
Lá longe meu pai campeava 
no mato sem fim da fazenda. 
 
E eu não sabia que minha história 
era mais bonita que a de Robinson Crusoé.  

 
Carlos Drummond de Andrade. Antologia poética. Rio de Janeiro:Record,2000 p. 67 

 

QUESTÃO 01 
 

Analise as proposições sobre o texto e marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 
 

(   )  O eu lírico narra momentos frágeis da infância, e encontra semelhanças com a infância de Robinson Crusoé. 
(   )  Para o eu lírico, a recordação de uma cena da sua infância gera um momento de reflexão. 
(   )  No poema, o passado recebe o reconhecimento da sua importância no presente. 
(   )  O autor expõe as mazelas da infância monótona e infeliz do autor, através do seu modo simples de levar a vida. 

 
A ordem CORRETA, de cima para baixo, é: 

 
(A) F – F – V – F. 
(B) V – F – F – V. 
(C) V – V – F – F. 
(D) F – V – V – F. 
(E) V – F – V – V.  

 

QUESTÃO 02 
  

“Minha mãe ficava sentada cosendo”. Assinale a alternativa que possui o mesmo sentido da palavra em destaque: 

 
(A) Minha mãe ficava sentada escrevendo. 
(B) Minha mãe ficava sentada costurando. 
(C) Minha mãe ficava sentada cozinhando. 
(D) Minha mãe ficava sentada cantando. 
(E) Minha mãe ficava sentada rezando. 

 

QUESTÃO 03 
 

Assinale a alternativa CORRETA sobre a pontuação empregada no poema: 
 

(A) O travessão serve para introduzir a fala da mãe e poderia ser substituído por aspas.  
(B) As reticências foram empregadas para dar destaque à fala da mãe. 
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(C) Os dois-pontos foram usados para dar ênfase ao discurso direto.  
(D) Todas as vírgulas do poema separam uma enumeração. 
(E) O ponto de exclamação marca o sentimento de tristeza na fala da mãe. 

 

QUESTÃO 04 
  

Nos versos:  
 
“Café preto que nem a preta velha 
café gostoso 
café bom.” As palavras em destaque pertencem à classe dos: 

 
(A) Artigos. 
(B) Pronomes. 
(C) Substantivos. 
(D) Adjetivos. 
(E) Advérbios. 

 

QUESTÃO 05 
 

Assinale o que for CORRETO sobre o tempo verbal empregado, predominantemente, no poema: 

 
(A) Os verbos estão empregados, predominantemente, no pretérito perfeito, pois indicam ações que aconteciam com certa 

frequência. 
 

(B) Os verbos estão empregados, predominantemente, no presente, pois indicam ações que ainda estão vivas nas 
lembranças do eu lírico. 

 
(C) Os verbos estão empregados, predominantemente, no pretérito imperfeito, pois indicam ações que aconteciam com certa 

frequência. 
 

(D) Os verbos estão empregados, predominantemente, no pretérito perfeito, pois indicam ações inteiramente concluídas no 
passado. 

 
(E) Os verbos estão empregados, predominantemente, no futuro do pretérito, pois indicam hipotéticas na infância do eu lírico.  

 

QUESTÃO 06 
 

Em cada período a seguir, as orações se articulam por meio de uma conjunção. Relacione as colunas indicando o valor 
que cada conjunção em destaque tem no seu contexto: 
 

1. Em toda reunião, Antônia não comparece nem justifica sua ausência. 

2. Fique em silêncio, que elas estão estudando. 

3. Não foram aprovados, todavia apresentaram boas notas. 

4. Guardarei um bom dinheiro esse ano, logo poderei viajar para a Europa. 

(    )  Contraste. 
(    )  Adição. 
(    )  Conclusão. 
(    )  Explicação. 

 
A sequência CORRETA é: 

 
(A) 1 – 3 – 4 – 2. 
(B) 2 – 1 – 3 – 4. 
(C) 3 – 2 – 1 – 4.  
(D) 2 – 4 – 3 – 1 
(E) 3 – 1 – 4 – 2.  

 

QUESTÃO 07 
  

Leia a tirinha: 
TEXTO 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BROWNE, Dik. Hagar, o horrível. 
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Sobre o conteúdo do texto, é CORRETO afirmar: 
 

(A) A tirinha aponta que não podemos confiar nas palavras das pessoas. 
(B) A tirinha ironiza o uso de palavras desconhecidas da língua portuguesa. 
(C) A tirinha ilustra que a escolha equivocada de uma palavra pode causar um desastre. 
(D) A tirinha estabelece divergências entre palavras de origem holandesa e portuguesa. 
(E) A tirinha mostra o significado de uma palavra de origem estrangeira, incorporada à língua portuguesa. 

 

QUESTÃO 08 
 

Analise os períodos abaixo: 
 

I. As praias por que passamos eram de uma beleza encantadora. 

II. Os diretores não compareceram à reunião por quê? 

III. Não diga o que você não sabe porque pode causar confusão. 

IV. Eu gostaria de saber o porquê você não vai à festa hoje. 

O uso dos “porquês” foi empregado CORRETAMENTE em: 

 
(A) Todas as assertivas. 
(B) I, III e IV, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e IV, apenas. 
(E) III e IV, apenas. 

 

QUESTÃO 09 
 

O sistema de acentuação gráfica foi levemente alterado no último Acordo Ortográfico, que passou a ser obrigatório, em 
todo território nacional, em 2016. Com base nisso, assinale a alternativa em que todas as palavras NÃO são mais 
acentuadas: 

 
(A) Frequencia – balaustre – torax.  
(B) Album – heroi – chapeu.  
(C) Magico – revolver – polemica.  
(D) Japones – armazem – biceps. 
(E) Ideia – enjoo – heroico.  

 

TEXTO PARA RESPONDER AS QUESTÕES 10 E 11 
 

TEXTO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Nik. Gaturro, 2008) 
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QUESTÃO 10 
 

Analise as proposições abaixo sobre o texto: 
 

I. Nos quadrinhos, é possível perceber que Gaturro está se preparando, ansiosamente, para a aula. 

II. A tirinha mostra que uma das funções que as palavras têm: a de nomear coisas. 

III. Gaturro faz uma lista de todas as coisas que precisa levar à escola, principalmente a vontade de estudar. 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 
(A) II e III, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 

QUESTÃO 11 
    

As palavras: avental, mochila, livros, estojo, maçã e vontade são classificadas como: 

 
(A) Adjetivos. 
(B) Pronomes. 
(C) Advérbios. 
(D) Substantivos. 
(E) Interjeições. 

 

TEXTO PARA RESPONDER AS QUESTÕES 12 E 13 
 

TEXTO 4 
O que são os mercados chineses de animais silvestres? 

 
Eles surgiram de uma necessidade, a higiene deixa a desejar e, hoje, a maioria dos chineses não os frequenta. Entenda o 
que envolve o comércio que culminou na propagação do coronavírus. 

Por Carolina Fioratti 
31 jan 2020 

 

QUESTÃO 12 
 

O pronome “os”, em destaque: 
 

(A) É uma preposição usada para substituir a expressão “Animais silvestres”. 
(B) É um elemento de coesão textual, e retoma a expressão “Mercados chineses”. 
(C) É uma conjunção e serve para destacar a palavras “Chineses”. 
(D) É um artigo que serve para definir o termo “Coronavírus”.  
(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

QUESTÃO 13 
  
    No texto, a palavra “Culminou” é um verbo que tem o mesmo significado que: 

 
(A) Alcançar o auge. 
(B) Revelar o mistério.  
(C) Controlar a disseminação.  
(D) Participar das pesquisas. 
(E) Ajudar na divulgação. 

 

QUESTÃO 14 
 

TEXTO 5 
Leia o poema a seguir: 
 
Livros e flores 
 
Teus olhos são meus livros. 
Que livro há aí melhor, 
Em que melhor se leia 
A página do amor? 
 
Flores me são teus lábios. 
Onde há mais bela flor, 
Em que melhor se beba 
O bálsamo do amor? 

(Machado de Assis) 

https://www.pensador.com/autor/machado_de_assis/
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A partir do sentido em que as palavras foram empregadas nos versos, avalie as asserções a seguir: 
 

I. As duas estrofes do poema contêm versos com palavras que foram empregadas no sentido conotativo, 

 

PORQUE 

 

II. A conotação é a forma de uso e manifestação da linguagem em seu sentido próprio, real, ou seja, o sentido que 

carrega o significado básico das palavras, expressões e enunciados de uma língua. 

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 
(B) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
(D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 
(E) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

QUESTÃO 15 
     

Para que haja concordância, todos os elementos que compõem a oração precisam estar em harmonia. A partir disso, 
assinale a alternativa em que NÃO há erro de concordância nominal: 

 
(A) Sempre educada e prestativa, a menina olhou para todos os convidados e disse: “Muito obrigado!” 
(B) As taxas inclusa no pacote de viagem são muito altas. 
(C) Os diretores mesmo realizaram a campanha na escola. 
(D) Bebi meia garrafa de vinho e fiquei meia tonta. 
(E) Gosto muito de ler Clarice Lispector. Na biblioteca há bastantes livros de sua autoria. 

 

MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO 16 
 

Luana recebeu R$ 2600,00 de comissão após vender um carro de sua amiga e aplicou todo esse valor em uma instituição 
financeira por um período de 1 semestre. Sabe-se que essa instituição financeira irá pagar para Luana juros compostos de 
2% ao trimestre. De acordo com essas informações, podemos afirmar que ao término desse período, Luana terá recebido 
um valor total de juros igual a: 

 
(A) R$ 105,04. 
(B) R$ 115,20. 
(C) R$ 128,50. 
(D) R$ 134,07. 
(E) R$ 142,30. 

 

QUESTÃO 17 
 

Maria Clara recebeu uma quantia de R$ 6000,00 após vender em sua loja algumas roupas masculinas e femininas.Sabe-se 
que ela aplicou 35% desse valor por um período de um ano em uma instituição financeira que rende juros compostos de 
3% ao semestre.Com base nessas informações, assinale a alternativa que representa o montante que Maria Clara irá 
receber ao término desse período: 

 
(A) R$ 1790,00. 
(B) R$ 1800,30. 
(C) R$ 1960,18. 
(D) R$ 2134,58. 
(E) R$ 2227,89. 

 

QUESTÃO 18 
 

Rosangela foi a uma loja que estava com algumas promoções e comprou uma mesa e um armário para pagar parcelado 
em 12 prestações. Sabe-se que a loja em que ela fez essa compra irá cobrar dela uma taxa de juros simples de 3% ao mês 
e que, ao término desse período, ela terá pago R$ 972,00 de juros. Com base nessas informações, assinale a alternativa 
que representa o valor da compra de Rosangela sem os juros cobrados pela loja: 

 
(A) R$ 2300,00. 
(B) R$ 2420,00. 
(C) R$ 2550,00. 
(D) R$ 2700,00. 
(E) R$ 2850,00. 
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QUESTÃO 19 
 

Uma fábrica de alto-falantes recebeu uma encomenda de uma determinada quantidade de alto-falantes para serem 
entregues com urgência. Sabe-se que na primeira quinzena essa fábrica produziu 3/8 da quantidade total de alto-falantes 
encomendados, na segunda quinzena foram produzidos mais 2/4 da quantidade total de alto-falantes encomendados e 
ficou faltando produzir na próxima quinzena uma quantidade de 400 alto-falantes. De acordo com essas informações, é 
CORRETO afirmar que a quantidade de alto-falantes produzidos na primeira quinzena é igual a: 

 
(A) 1040 alto-falantes. 
(B) 1100 alto-falantes. 
(C) 1160 alto-falantes. 
(D) 1200 alto-falantes. 
(E) 1400 alto-falantes. 

 

QUESTÃO 20 
 

Analise os itens a seguir sobre produtos notáveis e assinale a alternativa CORRETA: 
 

I. A expressão 72392 2233  CBBCBC  é o resultado da operação: 
2)3).(8(  CBCB . 

 

II. A expressão  324727718 223344  CDDCDCDC é o resultado da operação: 
222 )9).(4(  CDDC

. 

 

III. Após resolver a operação: 
2)8).(6(  ADAD , o resultado obtido é igual a: 

3923410 2233  ADDADA . 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente os itens I e II estão corretos. 
(C) Somente o item II está correto. 
(D) Somente os itens I e III estão corretos. 
(E) Nenhum item está correto. 

 

QUESTÃO 21 
 

Analise os itens a seguir sobre equações do primeiro grau e assinale a alternativa CORRETA: 
 

I. Resolvendo a equação: 11x + 15 = 143 + 3x, obtemos como resultado o valor 18. 

II. Após resolver a equação: 19x + 43 = 271 + 7x, obtemos um resultado igual a 19. 

III. Resolvendo a equação: 37x + 51 = 426 + 12x, obtemos um valor para x igual a 15. 

(A) Somente os itens I e II estão corretos. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente os itens II e III estão corretos. 
(D) Somente o item III está correto. 
(E) Nenhum item está correto. 

 

QUESTÃO 22 
 
Analise os itens a seguir e em seguida assinale a alternativa CORRETA: 
 

I. A expressão algébrica: 
BA

BABB

38²30

²1435²30




possui um valor numérico igual a 31 para A = 2 e B = -3. 

 

II. O valor numérico da expressão: 
²534

156²7

ABAB

AA




para A = -3 e B = 4 é igual a -4. 

 

III. O valor numérico da expressão:. 
52015

9859





DCD

CCD
 é igual a 15 para C= -1 e D= 2. 

 

(A) Somente os itens I e II estão corretos. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente os itens II e III estão corretos. 
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(D) Somente o item III está correto. 
(E) Nenhum item está correto. 

 

QUESTÃO 23 
 

Em uma indústria são necessários 9 máquinas idênticas operando juntas e no mesmo ritmo por um período de 8 horas por 
dia durante 6 dias, para produzirem 300 extintores de incêndio. Sabe-se que essa indústria terá que aumentar sua produção 
para conseguir produzir 700 extintores em 21 dias, operando 4 horas por dia. Com base nessas informações, podemos 
afirmar que o número de máquinas necessárias para que essa indústria consiga produzir todos esses extintores é igual a: 

 
(A) 11 máquinas. 
(B) 12 máquinas. 
(C) 14 máquinas. 
(D) 17 máquinas. 
(E) 20 máquinas. 

 

QUESTÃO 24 
 

Um grupo de ciclistas entre amadores e profissionais se programaram para fazer um determinado trajeto passando por 
várias cidades do sul do Brasil e, ao fazer esse trajeto, eles percorreram uma distância de 918 km em 17 dias. Se esse grupo 
de ciclistas mantiver esse mesmo ritmo, podemos afirmar que esse grupo conseguirá percorrer uma distância de 1566 km 
em uma quantidade de dias igual a: 

 
(A) 22 dias. 
(B) 24 dias. 
(C) 27 dias. 
(D) 29 dias. 
(E) 32 dias. 

 

QUESTÃO 25 
 

O proprietário de um estacionamento contratou 5 funcionários para fazer uma calçada e eles trabalharam 10 horas por dia, 
durante 6 dias para receber juntos uma quantia total de R$ 2400,00. Se esses 5 funcionários fizerem outra calçada idêntica 
a essa trabalhando 8 horas por dia e receberem juntos uma quantia de R$ 2900,00 podemos afirmar que eles trabalharam 
uma quantidade de dias igual a: 

 
(A) 8 dias. 
(B) 9 dias. 
(C) 12 dias. 
(D) 14 dias. 
(E) 15 dias. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 26 
 
Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere à proteção do patrimônio público: 
 

(A) É obrigação de todo servidor zelar pela boa conservação dos bens patrimoniais que estão sob sua guarda ou uso. 
 

(B) A função do termo de responsabilidade é responsabilizar os servidores pelas informações dos bens ao patrimônio, tais 
como: danificação, inservibilidade, necessidade de reparo, desaparecimento. 

 
(C) Os equipamentos do acervo público deverão ser utilizados conforme as recomendações do fabricante, de forma a se 

evitar o mau funcionamento e o sucateamento precoce dos mesmos. 
 

(D) Estão dentre as atribuições da Unidade de Patrimônio encaminhar, imediatamente após o seu conhecimento, à Diretoria 
Administrativa do órgão, comunicação sobre o extravio de bens, para serem tomadas as providências necessárias à 
apuração das irregularidades mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar. 

 

(E) Excepcionalmente, é permitida a utilização de qualquer bem patrimonial público para finalidade particular, sem 
necessidade de justificativa prévia ou posterior. 

 

QUESTÃO 27 
 

Assinale a alternativa CORRETA no que se refere ao trânsito de pessoas na repartição pública com controle de entrada e 
saída: 
 

(A) Uma vez efetuado o cadastro, a pessoa fica dispensada de se identificar toda vez que for entrar na repartição. 
 

(B) A pessoa que apresentar o título de eleitor tem o direito fundamental de entrada garantido na repartição. 
 

(C) Os maiores de doze e menores de dezoito anos possuem o direito fundamental de entrar na repartição independente de 
estarem acompanhados de um responsável legal. 
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(D) Deve-se controlar o acesso de prestadores de serviços de empresas terceirizadas por meio da conferência de nome 
completo e documento de identidade com lista de funcionários previamente autorizados a entrar na repartição. 

 
(E) O servidor lotado na repartição fica dispensado de se identificar na entrada e saída da repartição pública. 

 

QUESTÃO 28 
 
No que se refere ao serviços de vigilância do patrimônio público, praticado pelo guarda municipal, é CORRETO afirmar 
que: 

 
(A) As guardas municipais podem e devem fazer patrulhas nos logradouros públicos para proteção dos bens e serviços 

públicos do município. 
 

(B) As guardas municipais somente podem atuar na proteção dos bens públicos durante o período diurno. 
 

(C) A vigilância ostensiva e coercitiva com abordagem de suspeitos nas imediações do prédios públicos é dever legal dos 
guardas municipais. 

 
(D) A guarda municipal deve sempre requisitar o auxílio de empresas de segurança privada para a vigilância do patrimônio 

público. 
 

(E) Faz parte do serviço de vigilância da guarda municipal a ronda noturna também nas ruas internas dos condomínios 
particulares. 
 

QUESTÃO 29 
 
Analise as assertivas e assinale (V) ou (F), conforme seja verdadeiro ou falso, no que se refere aos serviços de vigilância 
do patrimônio público: 
 

(   )  O registro de entrada de veículos de empresas terceirizadas é dispensado desde que possuam logomarca da 

empresa. 

(   )  É garantido ao cidadão o livre acesso aos órgãos e repartições públicas, ainda que fora do horário de expediente. 

(   )  A pessoa que adentrar à repartição sem se identificar e começar a depredar o patrimônio público deverá ser 

imediatamente contida com o uso de arma de fogo. 

(   )   No acesso controlado de pessoas, desde que a entrada do visitante à repartição tenha sido regularmente 

cadastrada, é dispensável o registro de sua saída. 

(A) F, V, F, V. 
(B) F, F, F, F. 
(C) F, V, V, F. 
(D) V, F, V, F. 
(E) V, V, V, V. 

 

QUESTÃO 30 
 

Quanto aos procedimentos de proteção e vigilância das repartições públicas, é INCORRETO afirmar que: 
 

(A) Na ronda de verificação e checagem, após o expediente todas as portas e janelas da repartição pública devem ser 
devidamente verificadas e trancadas. 
 

(B) O acesso de prestadores de serviço após o horário de expediente deve ser previamente agendado com autorização do 
superior responsável. 

 
(C) A ronda noturna nas ruas, acessos, imediações da repartição pública, devem ser executadas somente após autorização 

verbal do superior responsável. 
 

(D) Durante o expediente, o guarda municipal, quando possível, deve agir em situações de dano ao erário público. 
 

(E) Em regra, é vedado ao guarda municipal deixar seu posto de trabalho para executar serviços particulares, durante o 
expediente. 

 

QUESTÃO 31 
 

Não são considerados bens para efeito de vigilância e proteção por parte da guarda municipal: 
 

(A) Praças municipais.           
(B) Unidades de saúde do SUS.         
(C) Parques municipais.       
(D) Shopping Centers.        
(E) Ruas e avenidas. 
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QUESTÃO 32 
 
Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere às ações de defesa civil em geral: 

 
(A) Prevenção de desastres – expressa o conceito e a intenção de evitar por completo os possíveis impactos adversos 

mediante ações planejadas e realizadas antecipadamente.    
    

(B) Mitigação - é a diminuição ou a limitação dos impactos adversos das ameaças e dos desastres afins.   
     

(C) Preparação – são os conhecimentos e capacidades desenvolvidas pelos governos, profissionais, organizações de 
resposta e recuperação, comunidades e pessoas para prever, responder e se recuperar de forma efetiva dos impactos 
dos eventos ou das condições prováveis, iminentes ou atuais que se relacionam com uma ameaça.   

    
(D) Resposta - é a prestação de serviços de emergência e assistência pública durante ou imediatamente após a ocorrência 

de um desastre, como propósito de salvar vidas, reduzir impactos sobre a saúde, garantir a segurança pública e satisfazer 
necessidades básicas de subsistência da população afetada. 

 
(E) As tarefas de reconstrução dentro do processo de recuperação iniciam-se somente após um longo tempo após o desastre 

e devem basear-se em estratégias e políticas posteriormente definidas e sem a participação das entidades públicas.     

QUESTÃO 33 
 

Analise as assertivas e assinale a alternativa CORRETA quanto a algumas das ações de defesa civil no âmbito municipal: 

I. Identificar e mapear as áreas de risco de desastres. 
 

II. Promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas. 

 
III. Declarar situação de emergência e estado de calamidade pública. 

 
IV. Proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres. 

 
V. Prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastres. 

 

(A) Todas as assertivas estão corretas. 
(B) Todas as assertivas estão incorretas. 
(C) Somente a assertiva III está incorreta. 
(D) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas. 
(E) Somente as assertivas III e V estão corretas. 

 

QUESTÃO 34 
 
Fazem parte das ações de gestão de risco no âmbito da defesa civil em geral, EXCETO: 
 

(A) Elaborar planos e exercícios simulados, destinados ao desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema de autodefesa, 
conforme os riscos de cada município ou região. 
 

(B) Trabalhar ininterruptamente na capacitação e no aperfeiçoamento de agentes. 
 

(C) Fazer o direcionamento dos agentes públicos somente para trabalhos paliativos de ajuda material, sem interação com 
outros órgãos estatais. 

 

(D) Promover a avaliação permanente dos riscos existentes e do grau de vulnerabilidade do sistema receptor a seus efeitos. 
 

(E) Efetuar trabalho de redução dos danos e prejuízos causados por um desastre. 
 

QUESTÃO 35 
 

Analise as assertivas e assinale (V) ou (F), conforme seja verdadeiro ou falso, no que se refere aos procedimentos de 
prevenção e combate a incêndios: 
 

(   )   São considerados agentes extintores por abafamento a areia, a terra, os cobertores, os pós e gases especiais. 
 

(   )   Os combustíveis da classe A são todos aqueles que são sólidos e comuns, tal como a madeira, o papel, o plástico, 
a borracha, cuja queima deve ser combatida eficazmente com utilização de pó químico. 

 

(   )   Os combustíveis da classe B são os líquidos inflamáveis, líquidos combustíveis e gases inflamáveis, dado que 
todos eles queimam em superfície e não deixam resíduos provenientes de sua queima. 

 

(   )   Os combustíveis da classe C são os equipamentos que estão submetidos à energia elétrica, já que a utilização 
de água, nestes casos, pode resultar na condução da energia e em risco para quem combate o fogo. 
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(A) F, V, V, F. 
(B) V, F, V, V. 
(C) V, V, V, V. 
(D) F, F, V, V. 
(E) V, F, F ,F. 

 

QUESTÃO 36 
 
Assinale a alternativa CORRETA no que se refere aos procedimentos de combate a incêndios: 
 

(A) Os metais combustíveis (maioria alcalinos), em geral queimam de forma violenta, com elevada produção de luz e calor e 
devem ser combatidos somente com extintores à base de água. 
 

(B) A maior recomendação do uso do gás carbônico é para incêndios envolvendo equipamentos e materiais sólidos não 
energizados. 

 
(C) Para evitar que o líquido em chamas se espalhe, recomenda-se voltar os jatos de espuma para a parede do recipiente 

que contém o líquido, para que a espuma escorra e vá, gradualmente, cobrindo toda a superfície exposta do líquido. 
 

(D) Por não conter água, a utilização de espumas é sempre indicada para focos em equipamentos energizados e, por possuir 
uma pressão de utilização menor, também é adequada para focos em gases inflamáveis. 

 
(E) Uma forma de extinção de incêndio em painéis energizados é a aplicação de misturas de areia seca, limalha de ferro e 

outros componentes inertes ao metal que está sendo queimado. 
 

QUESTÃO 37 
 
Quanto ao manuseio do extintor de incêndio portátil, é INCORRETO afirmar que: 
 

(A) Deve-se manter uma distância segura do foco de incêndio. 

(B) Sempre que possível, alinhar-se a favor do vento, para combater as chamas. 

(C) Sempre observar e utilizar o extintor mais adequado em relação à classe do foco de incêndio que se vai combater. 

(D) Após ser utilizado, o extintor terá de passar por manutenção e recarga imediatamente, para que esteja pronto para ser 

utilizado em uma nova ocasião. 

(E) O combate com extintores portáteis serve para todos os tipos e estágios de incêndios. 

QUESTÃO 38 
 

Quanto ao código “Q”, comunicação radiofônica, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) QRL, significa: Qual é a mensagem? 
(B) QTA, significa: Quem me chama? 
(C) QTH, significa: Qual a sua posição? 
(D) QRU, significa: Está na escuta? 
(E) QSA, significa: Nome? Quem Fala? 

 

QUESTÃO 39 
 

Assinale a alternativa CORRETA quanto à ética e moralidade no exercício da atividade pública: 
 

(A) Ao ser investido de um cargo público, o servidor assume, além das tarefas inerentes ao cumprimento da função que lhe 
é atribuída, o dever subjacente de cuidar do bem-estar da coletividade, zelar pelo patrimônio público e evitar o desperdício. 
 

(B) O servidor público deve sempre escolher quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para a 
administração pública. 

 
(C) Quando for solicitado por um cidadão, o servidor público deve ater-se somente às suas atribuições, definidas por lei. 

 
(D) As ordens dos superiores hierárquicos devem ser sempre acatadas, pois o servidor deve sempre absoluta obediência a 

hierarquia funcional. 
 

(E) Não fere a ética e a moralidade o servidor público ausentar-se do seu trabalho, para tratar de assuntos pessoais, desde 
que comunique seus colegas de trabalho. 

 

QUESTÃO 40 
 
Analise as assertivas e assinale (V) ou (F), conforme seja verdadeiro ou falso, no que se refere à ética e moralidade no 
cargo público: 
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(   )   A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da 
ideia de que o fim é sempre o bem comum. 

 
(   )  Em regra, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando 

sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. 
 
(   )  A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela 

disciplina. 
 
(   )  Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o 

que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. 
 

(A) V, F, V, V. 
(B) V, V, V, V. 
(C) F, V, F, V. 
(D) V, V, V, F. 
(E) F, F, F, F. 

 

QUESTÃO 41 
 

Segundo o Código Penal Brasileiro, o crime é considerado tentado quando:   

 
(A) Iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 
(B) O agente, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução. 
(C) O agente, voluntariamente, impede que o resultado se produza. 
(D) O agente repara o dano ou restitui a coisa à vítima. 
(E) Nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. 

 

QUESTÃO 42 
     

De acordo com o Código Penal Brasileiro, julgue os itens a seguir: 
 

I. Considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média.  

II. Considera-se regime semiaberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. 

III. Considera-se regime aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. 

(A) Todos os itens estão corretos. 
(B) Apenas o item I está correto. 
(C) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(D) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(E) Nenhum item está correto. 

 

QUESTÃO 43 
     

De acordo com a Lei Maria da Penha, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. 

 
(B) O juiz deferirá ou não as medidas protetivas de urgências pleiteadas pela ofendida após prévia oitiva do Ministério Público. 

 
(C) Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da 

força policial. 
 

(D) Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo 
juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. 

 
(E) Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida 

liberdade provisória ao preso. 
 

QUESTÃO 44 
 

Conforme a Lei N.º 11.343/06, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) É indispensável, para a materialidade do delito de tráfico de drogas, que o agente esteja exercendo a venda da substância 

entorpecente proibida. 
 

(B) Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância 
apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à 
conduta e aos antecedentes do agente. 

 
(C) Tratando-se do crime de porte de drogas para consumo pessoal, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do 

fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, 
lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários. 
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(D) Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo 
de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. 

 
(E) A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 (quinze) dias na presença 

do Ministério Público e da autoridade sanitária.  
 

QUESTÃO 45 
     

Nos termos da Lei n.º 10.826/03, quem favorece a entrada ou saída do território nacional, a qualquer título, de arma de fogo, 
acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente, comete o crime de:  

 
(A) Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 
(B) Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 
(C) Omissão de cautela. 
(D) Comércio ilegal de arma de fogo. 
(E) Tráfico internacional de arma de fogo. 

 

QUESTÃO 46 
     

De acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, assinale a alternativa INCORRETA:  

 
(A) A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo municipal. 

 
(B) A guarda municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreira única e plano de cargos e salários, conforme 

disposto em lei municipal. 
 

(C) O exercício das atribuições dos cargos da guarda municipal não requer capacitação específica. 
 

(D) Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do 
órgão ou entidade. 

 
(E) Municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar, reciprocamente, os serviços da guarda municipal de 

maneira compartilhada. 
 

QUESTÃO 47 
     

De acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, assinale a alternativa INCORRETA:  

 
(A) Aos guardas municipais, é autorizado o porte de arma de fogo, conforme previsto em lei. 
 
(B) É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela, isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão antes 

de condenação definitiva. 
 
(C) As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente, na cor azul-marinho. 
 
(D) O Município deverá proceder a criação de órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda 

municipal. 
 
(E) A estrutura hierárquica da guarda municipal não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos 

postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. 
 

QUESTÃO 48 
     

De acordo com a Lei Municipal N.º 3.896/11, assinale a alternativa que NÃO indica uma competência da Guarda Municipal 
de Arapongas:  
 

(A) Executar patrulhamento repressivo, na proteção da população em bens, serviços e instalações do Município. 
 
(B) Proteger os bens, serviços e instalações municipais, desempenhando atividades de proteção do patrimônio público, 

guardando-os e vigiando-os contra danos e atos de vandalismo. 
 
(C) Prestar colaboração e orientação ao público em geral. 
 
(D) Executar atividades de socorro e proteção às vítimas de calamidades, participando de ações de defesa civil, colaborando 

também na prevenção e controle de incêndios e inundações, quando necessário. 
 
(E) Conduzir à Delegacia de Polícia ou entregar à Polícia Militar pessoas surpreendidas na prática de delitos ou atos anti-

sociais (desde que se configurem em delito). 
 

QUESTÃO 49 
     

De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA:  

 
(A) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, mediante prévia autorização da 

autoridade competente. 
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(B) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de 
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 

 
(C) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. 
 
(D) A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, 

mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal. 
 
(E) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou 

licença. 
 

QUESTÃO 50 
 

    De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA:  

 
(A) Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, 

conforme dispuser a lei. 
 
(B) Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções 

de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive as militares. 
 
(C) À polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, 

na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. 
 
(D) À polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, 

na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. 
 
(E) Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a 

segurança dos estabelecimentos penais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


