
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

 

CONCURSO PÚBLICO N.º 217/2019 
 
 

  GUARDA MUNICIPAL 
    
NOME DO CANDIDATO 

   
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
1. Este Caderno de Questões é composto por 40 (quarenta) 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 Araucária – Estado do Paraná 

http://www.fundacaounespar.org.br 
 

Divisão da prova: Língua Portuguesa: 01 a 05; Raciocínio Lógico - Matemático: 06 a 10; Conhecimentos Gerais e 
Atualidades: 11 a 15 e Conhecimentos Específicos: 16 a 40. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 E 02 
 

Menos de 1% dos sites brasileiros são acessíveis para pessoas com deficiência 
 
Mesmo com existência de lei que determina a acessibilidade digital, mais de 14 milhões de portais ativos no país possuem 
problemas estruturais que dificultam a navegação 
NATHALIA FABRO 
29 OUT 2019  
 

Um novo relatório indica que 99% dos sites que estão ativos no Brasil não são acessíveis para pessoas com deficiência. O 

levantamento foi realizado pela BigData Corp, empresa especializada em trabalhar com um grande conjunto de dados (Big 

Data), e o Movimento Web Para Todos (MWPT).  

O Brasil possui atualmente mais de 24 milhões de portais registrados. No entanto, apenas 14 milhões são ativos – ou seja, 

endereços atualizados frequentemente e que foram o foco desse estudo. De todos, somente 0,61% dos sites passarram em 

testes de acessibilidade, e 99,39% tiveram pelo menos uma falha que dificulta a navegação de pessoas com deficiência. 

Sites governamentais – que possuem ".gov.br" no domínio – também foram analisados e o resultado tampouco é positivo: 

apenas 0,34% foram aprovados. Isso significa que 99,66% dos portais de prefeituras, estados ou ministérios, por exemplo, 

não estão completamente acessíveis.  

A pesquisa avaliou questões como linguagem HTML, problemas em formulários, links e a presença de descrição de 

imagens – recurso que permite a explicação de fotografias para pessoas com deficiência visual. Práticas consideradas 

adequadas estão disponíveis nas Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.1, mantida pela World Wide 

Web Consortium (W3C), organização mundial de padronização da web. 

"Coisas simples, como acessar aplicativos de relacionamentos, consultar preços e entrar na conta bancária podem ser 
feitas com o celular ou no desktop, mas algumas dessas tecnologias são excludentes para pessoas com deficiência", 
afirma Simone Freire, idealizadora do MWPT. "O mundo digital precisa derrubar as barreiras de navegação para melhorar 
o acesso de todas as pessoas." 

 

Texto adaptado de: https://revistagalileu.globo.com/Tecnologia/noticia/2019/10/menos-de-1-dos-sites-brasileiros-sao-
acessiveis-para-pessoas-com-deficiencia.html. Acesso em 06 de novembro de 2019.  
  

QUESTÃO 01 
 

De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) Apenas 1% dos sites do Brasil são ativos às pessoas com necessidades especiais. 
(B) A acessibilidade digital viabilizou novas oportunidades às pessoas com deficiência. 
(C) Portais brasileiros ainda não são completamente acessíveis para pessoas com deficiência. 
(D) Sites governamentais se sobressaem em relação aos demais sites analisados, por apresentarem menores problemas de 

acesso. 
 

QUESTÃO 02 
 

 “No entanto, apenas 14 milhões são ativos – ou seja, endereços atualizados frequentemente e que foram o foco desse 
estudo.” O termo em destaque expressa ideia de: 
 

(A) Oposição. 
(B) Alternância. 
(C) Explicação. 
(D) Conclusão. 

 

QUESTÃO 03 
 

Leia a tirinha: 
 

Fernando Gonsales. Níquel Náusea: Nem tudo que balança cai. São Paulo: Devir, 2003. 
 

 

http://www.w3c.br/traducoes/wcag/wcag21-pt-BR/
https://revistagalileu.globo.com/Tecnologia/noticia/2019/10/menos-de-1-dos-sites-brasileiros-sao-acessiveis-para-pessoas-com-deficiencia.html
https://revistagalileu.globo.com/Tecnologia/noticia/2019/10/menos-de-1-dos-sites-brasileiros-sao-acessiveis-para-pessoas-com-deficiencia.html
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De acordo com a fala do menino, no primeiro quadrinho, podemos inferir que: 
 

(A) Ele destaca a importância da beleza interior. 
(B) Ele ignora as utilidades do porquinho. 
(C) Ele ressalta a feiura e inutilidade do porquinho. 
(D) Ele expressa a curiosidade em saber o que tem dentro do cofrinho. 

 

QUESTÃO 04 
 
Leia as orações abaixo: 
 

I. Li o livro que você indicou. 
II. O livro a que você se referiu é ótimo. 

 

Sobre a função sintática do termo em destaque, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) Em I e II, o termo em destaque liga as orações e funciona como sujeito. 
(B) Em I, o termo em destaque funciona como objeto direto e, em II, como objeto indireto. 
(C) Em I e II, o termo em destaque liga as orações e funciona como objeto indireto. 
(D) Em I, o termo em destaque funciona como sujeito e, em II, como objeto direto. 

 

TEXTO PARA RESPONDER A QUESTÃO 05 
 

Mariana, 4 anos: estudo que guiará reparações por danos à saúde está 'na gaveta' há 6 meses 
Camilla Veras Mota 

Da BBC News Brasil em São Paulo 
 
Há quatro anos, o rompimento de uma barragem no município mineiro de Mariana chocou o país e deixou 19 mortos. E o 
processo de reparação às famílias das vítimas, aos sobreviventes e aos desabrigados ainda está longe do fim. 
 

(Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50309184. Acesso em 05 de novembro de 2019.) 
 

QUESTÃO 05 
 
Analise os termos em destaque e marque (V) para verdadeiro e (F) para falso nas afirmativas a seguir: 
 

(   ) “Guiará” denota uma ação simultânea ao momento da escrita do texto. 
(   ) “Chocou” e “deixou” denotam ações ocorridas durante um período definido. 
(   ) “Está” poderia ser substituído por “estava”, sem alteração de sentido. 

 
Assinale a alternativa com a ordem CORRETA, de cima para baixo: 
 

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

 

RACIOCÍNIO LÓGICO - MATEMÁTICO 
 

QUESTÃO 06 
 

Após analisar cada um dos itens abaixo sobre equações do segundo grau, assinale a alternativa CORRETA: 
 

I. A equação: 4x² + 12x – 16 = 0 possui duas raízes reais distintas, sendo que uma dessas raízes possui um valor 
positivo e a outra possui um valor negativo. 
 

II. Se o discriminante de uma equação for maior que zero, essa equação terá duas raízes reais distintas. 
 

III. O produto da raiz 1x pela raiz 2x da equação: 3C² - 15C + 12 = 0 é igual a 5 e seus coeficientes são, 

respectivamente, a = 3, b = 15 e c = 12. 

 
(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) Nenhum item está correto. 

 

QUESTÃO 07 
 

Considerando os conjuntos D = {17,19,21,24,29}, E = {16,18,22,23,26,27,30} e F = {16,18,20,22,23,26,27,30}, assinale a 
alternativa CORRETA sobre esses conjuntos após analisar os itens a seguir: 

 
I. O conjunto {17,19,21,24,29}, pode ser obtido através da operação (F - E )   (D - F). 

II. O conjunto {16,18,20,22,23,26,27,30} pode ser obtido através da operação (F ∩ E) (F - E). 
III. Efetuando a operação (F ∩ E)D obtemos um conjunto com 13 elementos e que contém o conjunto E. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50309184
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(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente os itens I e II estão corretos. 
(C) Somente os itens II e III estão corretos. 
(D) Nenhum item está correto. 

 

QUESTÃO 08 
 

Luiz comprou algumas camisetas para revender e em uma semana ele conseguiu vender uma quantidade de 105 camisetas 
entre camisetas com estampas e camisetas sem estampa, arrecadando um valor de R$ 3540,00. Sabe-se que ele vendeu 
cada camiseta com estampa por R$ 36,00 e cada camiseta sem estampa por R$ 32,00. De acordo com essas informações, 
assinale a alternativa que representa a quantidade de camisetas que Luiz vendeu com estampa: 
 

(A) 38 camisetas com estampa. 
(B) 45 camisetas com estampa. 
(C) 54 camisetas com estampa. 
(D) 58 camisetas com estampa. 

 

QUESTÃO 09 
 

Pedro emprestou para seu amigo uma quantia de R$ 1225,00 que representa 35% da quantia que ele recebeu de décimo 
terceiro salário e o restante dessa quantia, ele investiu em uma instituição financeira que rende juros compostos de 4% ao 
trimestre. Com base nessas informações, podemos afirmar que Pedro irá receber de juros ao término de um semestre, uma 
quantia igual a: 
 

(A) R$ 138,46. 
(B) R$ 150,75. 
(C) R$ 172,30. 
(D) R$ 185,64. 

 

QUESTÃO 10 
 

Em uma fábrica de televisores, trabalham 42 funcionários no turno da manhã, todos no mesmo ritmo de trabalho e eles 
conseguem produzir em 6 horas uma quantidade de 882 televisores. Considerando que essa fábrica precise produzir no 
turno da tarde 1372 televisores em 7 horas de trabalho, utilizando a mão-de-obra de funcionários que trabalham no mesmo 
ritmo dos funcionários do turno da manhã, assinale a alternativa que representa a quantidade de funcionários necessária 
para produzir essa quantidade de televisores. 

 
(A) 48 funcionários. 
(B) 56 funcionários. 
(C) 60 funcionários. 
(D) 64 funcionários. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 11 
 

Araucária é um município brasileiro do estado do Paraná que, em 11 de Fevereiro de 2020, comemorará quantos anos de 

sua fundação? 
 

(A) 129 anos. 
(B) 130 anos. 
(C) 131 anos. 
(D) 132 anos. 

 

QUESTÃO 12 
 

Considerado o maior Rio Paranaense, formado pelo encontro dos rios Iraí e Atuba, é o:  
 

(A) Rio Paraná. 
(B) Rio Tibagi. 
(C) Rio Paranapanema. 
(D) Rio Iguaçu. 

 

QUESTÃO 13 
 

Foi um Plano de ações das Nações Unidas criado e aprovado ao longo da Rio -92 com intuito de garantir o desenvolvimento 
sustentável pleno no planeta ao longo do Século XXI. Trata-se da:  

 
(A) Agenda 19. 
(B) Agenda 20. 
(C) Agenda 21. 
(D) Agenda 22. 
 

QUESTÃO 14 
 

Quantos aeroportos internacionais, atualmente, o Estado do Paraná dispõe? 
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(A) Um. 
(B) Dois. 
(C) Três. 
(D) Quatro. 

 

QUESTÃO 15 
 
Sobre a História de Araucária - Pr, assinale a INCORRETA:  
 

(A) O primeiro Prefeito eleito de Araucária foi o Major Sezino Pereira de Souza. 
 

(B) Araucária era ponto de parada obrigatória para quem transportava erva-mate da Lapa para Curitiba. 
 

(C) Os moradores de Araucária se dedicaram à exploração da erva-mate até a década de 1940, quando houve o declínio das 
exportações para a Argentina, que se tornou autossuficiente. 

 
(D) A exploração comercial da madeira iniciou-se na Freguezia do Iguassú, a partir do século XIX até a década de 1930, 

quando entra em crise pela devastação das reservas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 16 
 
Analise as assertivas e assinale a alternativa CORRETA no que se refere aos procedimentos quanto à proteção do 
patrimônio público: 
 

I. A função do termo de responsabilidade é responsabilizar os servidores pelas informações e estado dos bens ao 
Patrimônio, tais como: danificação, inservibilidade, necessidade de reparo, desaparecimento. 

 
II. Deverão ser relacionados no termo de responsabilidade todos os bens, inclusive os provenientes de doação, 

cessão e locação. 
 

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

 
IV. Nenhum servidor poderá movimentar um bem patrimonial sem a devida autorização da unidade de Patrimônio. 

 
V. Excepcionalmente, é permitida a utilização de qualquer bem patrimonial para finalidade particular. 

 

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

 

QUESTÃO 17 
 

Para abertura do processo de sindicância ou inquérito, a unidade de patrimônio deverá comunicar: 
 

(A) O órgão de controle interno da prefeitura. 
(B) O Ministério Público. 
(C) O chefe de gabinete do prefeito. 
(D) A Câmara Municipal. 

 

QUESTÃO 18 
 

Analise as afirmativas e marque (V) para verdadeiro e (F) para falso, no que se refere aos serviços de vigilância do 
patrimônio público: 
 

(   ) É obrigatório o controle de saída dos servidores da repartição pública. 
 

(   ) Durante o horário de expediente, a vigilância dentro das repartições públicas deverá ser feita sempre portando 
armas de fogo. 

 
(   ) O vigilante deve controlar o acesso de prestadores de serviços de empresas terceirizadas por meio da 

conferência do nome completo e documento de identidade com lista de funcionários autorizados. 
 
(   ) O acesso irrestrito a todos os órgãos e setores da repartição pública é um direito fundamental do cidadão. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(A) F, F, F, V. 
(B) V, V, V, V. 
(C) F, V, V, F. 
(D) F, F, V, F. 
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QUESTÃO 19 
 
Quanto aos procedimentos de proteção e vigilância das repartições públicas, é INCORRETO afirmar que: 
 

(A) As rondas noturnas, em regra, devem ser feitas somente na parte externa dos prédios públicos. 
 
(B) Após o expediente, as entradas e saídas da repartição devem permanecer trancadas. 
 
(C) Durante o período em que a repartição estiver fechada, não é permitida a entrada de terceiros, salvo com expressa 

autorização do superior imediato.  
 
(D) Faz parte dos procedimentos da ronda noturna a verificação das portas, portões e janelas da repartição. 

 

QUESTÃO 20 
 
São procedimentos do servidor público quando assumir o posto de segurança da portaria, EXCETO: 
 

(A) Fazer a leitura do livro de ocorrências. 
 
(B) Conferir os materiais que pertencerem ao posto de trabalho. 
 
(C) Fazer uso do telefone fixo estritamente para ligações de emergência ou a serviço da unidade. 
 
(D) É permitido ao vigilante, quando solicitado e por breve período, fazer outro tipo de trabalho alheio à área da segurança, 

mesmo que não tenha sido autorizado pelo seu superior imediato. 
 

QUESTÃO 21 
 
Assinale a alternativa CORRETA no que se refere ao controle de entrada e saída de veículos e pessoas na repartição com 
controle de entrada: 
 

(A) Os servidores lotados na repartição são dispensados da identificação mediante a apresentação do crachá funcional, mas 
as entradas e saídas de colaboradores terceirizados durante o horário de expediente serão sempre controladas através 
da utilização do crachá. 

 
(B) O acesso de cidadãos em repartições com entrada controlada poderá ser feito mediante apresentação de documento 

oficial de identificação sem foto, sem necessidade de registro nominal de entrada e saída. 
 
(C) Em caso de contratação de empresas prestadoras de serviços, o responsável deverá encaminhar à portaria uma relação 

com o nome e documento oficial de identificação com foto das pessoas autorizadas a acessar a repartição. 
 
(D) O acesso de fornecedores poderá ser realizado mediante autorização verbal do superior imediato. 

 

QUESTÃO 22 
 

Indique as cinco ações que compõem o principal objetivo da redução de riscos de desastres, integrantes da Política 
Nacional de Proteção e Defesa Civil: 
 

(A) Rescaldo; alienação; preparação; resposta e reciclagem.           
(B) Prevenção; mitigação; preparação; resposta e recuperação.        
(C) Rescaldo; mitigação; persuasão; resposta e recuperação.               
(D) Prevenção; alienação; preparação; incorporação e recuperação.                      

 

QUESTÃO 23 
 

Analise as assertivas e assinale a alternativa CORRETA quanto as ações de defesa civil: 
 

I. Os Planos Municipais de Redução de Risco são instrumentos de planejamento, baseados na participação social; 
do mapeamento e análise dos riscos; e da elaboração de propostas de intervenções estruturais e não estruturais. 
 

II. A principal atribuição do Órgão Municipal de Proteção e Defesa Civil é conhecer e identificar os riscos de 
desastres no município. 

 
III. Em caso de calamidade pública, o prefeito poderá convocar todos os servidores municipais para atuarem como 

agentes de defesa civil. 
 

IV. O plano de contingência é a formalização de uma estratégia de enfrentamento dos desastres onde estão descritas 
as características dos eventos a serem enfrentados, os locais possíveis de acontecimento, o número provável 
de afetados e as ações de prevenção e de resposta que o poder público estabeleceu para enfrentá-los. 

 
V. As ações do Órgão Municipal de Proteção e Defesa Civil não admitem interação com outros órgão públicos ou 

privados. 
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(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. 

 

QUESTÃO 24 
 
Quanto aos deveres do guarda municipal, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) A Guarda Municipal, de caráter civil, exercerá a vigilância diurna e noturna dos bens públicos de uso comum, quais sejam: 
ruas, praças, cemitérios públicos, unidades de saúde. 

 
(B) Deverá abordar coercitivamente pessoas em atitude suspeita dentro das repartições, sempre conduzindo-as 

imediatamente até a autoridade policial. 
 
(C) Poderá afastar-se ou abandonar o seu local de serviço, para tratar de assuntos particulares, desde que comunique 

previamente seu superior imediato. 
 
(D) Durante o trabalho noturno na repartição pública, deverá fazer rondas também nas imediações (ruas, praças), desde que 

com a devida comunicação ao superior imediato. 
 

QUESTÃO 25 
 
Analise as afirmativas e marque (V) para verdadeiro e (F) para falso, no que se refere aos procedimentos de prevenção de 
incêndios: 
 

(   )  Não se deve acumular lixo em local não destinado para este fim. 
(   )  Não se deve armazenar líquidos inflamáveis em locais de risco. 
(   )  Não se deve sobrecarregar a instalação elétrica e também não estocar G.L.P. em ambientes fechados. 
(   )  Deve-se manter desobstruídos os extintores, hidrantes e saídas de emergência. 
 

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

 

QUESTÃO 26 
 

Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere aos procedimentos de combate a incêndios: 
 

(A) Para extinguir fogo em materiais sólidos do tipo madeiras, papelão, tecidos, o método adequado é o uso de extintor à 
base de água. 
 

(B) O extintor à base de gás carbônico é adequado para extinção de incêndio em líquidos inflamáveis. 
 

(C) O extintor à base de espuma serve para extinguir o incêndio por abafamento, com ação secundária de resfriamento. 
 

(D) O extintor à base de pó químico de bicarbonato de potássio é mais eficiente que o extintor de pó químico de bicarbonato 
de sódio. 

 

QUESTÃO 27 
    

Relacione a coluna 02 de acordo com a coluna 01, quanto ao código “Q” na comunicação radiofônica: 
 

( 1 ) QRL 
( 2 ) QTI 
( 3 ) QTC 
( 4 ) QRU 
 

(   ) Mensagem, notícia, recado. 
(   ) Você está ocupado? 
(   ) Qual é o seu rumo VERDADEIRO?. 
(   ) Tem algo para mim?

A sequência CORRETA é: 
 

(A) 3, 4, 2, 1. 
(B) 4, 1, 2, 3. 
(C) 3, 1, 2, 4. 
(D) 3, 4, 1, 2. 

 

QUESTÃO 28 
 

Assinale a alternativa CORRETA quanto aos procedimentos de segurança e combate a incêndios: 
 

I. O Método Direto de uso de água em incêndios de classe A consiste no jato contínuo ou chuveiro com abertura 
de 30° ou menos, sempre concentrando o ataque na base do fogo até que ele seja extinto. 
 

II. O método seguro de se prevenir o acúmulo de vazamento de gás ou líquido sob pressão é a retirada do objeto 
de locais fechados. 
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III. Para a extinção de incêndios de classe C, é necessário que o agente extintor não conduza a corrente elétrica e 
atue por princípio de abafamento ou interrupção (quebra) da reação em cadeia. 

 

IV. A extinção dos incêndios da classe D deve ser feita por abafamento e sem a utilização de água e ou espuma. 
 

V. Para utilizar o extintor, deve-se puxar a trava de segurança, apontar a mangueira para a base das chamas, manter 
o extintor na vertical e acionar o gatilho. 

 

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

 

QUESTÃO 29 
 
Quanto as normas de higiene, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) A higienização das mãos com álcool gel a 30 % tem por finalidade reduzir a carga microbiana das mãos, podendo 
substituir a higienização por água e sabão. 

 
(B) Para manter um ambiente mais saudável, deve-se manter sempre as portas e janelas fechadas e utilizar o menos possível 

o ar condicionado. 
 
(C) Na higienização de telefones e aparelhos eletrônicos, deve-se utilizar hipoclorito de sódio diluído na proporção de 50 % 

com água. 
 
(D) Na lavagem das mãos, deve-se evitar se encostar na pia, deve-se ensaboar as mãos, friccionando a palma, o dorso, os 

espaços interdigitais, polegar, articulações, unhas e extremidades, dedos, punhos e por fim, enxaguar. 
 

QUESTÃO 30 
 
Analise as afirmativas e marque (V) para verdadeiro e (F) para falso, conforme seja verdadeiro ou falso, no que se refere à 
moralidade pública. 
 

(   ) Quando o administrador público age contrariando as regras de probidade administrativa também a moralidade 
administrativa restou prejudicada, desrespeitada, ainda que de forma indireta. 

 
(   ) A improbidade é ato de violação à moralidade administrativa e a outros princípios e regras da Administração 

Pública (expressos ou implícitos), conforme previsão em lei específica. 
 
(   ) No ordenamento jurídico, não existem mecanismos para impedir a prática de atos de imoralidade pública. 
 
(   ) Os princípios previstos no texto constitucional devem ser observados pelo administrador público em sua atuação 

administrativa, pois não se pode aceitar a prática de atos atentatórios à moralidade administrativa. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

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

 

QUESTÃO 31 
 
De acordo com o Código Penal Brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) Diz-se o crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. 

 
(B) Diz-se o crime tentado, quando, iniciada a execução, o agente, voluntariamente, impede que o resultado se produza. 

 
(C) Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a 

dois terços. 
 

(D) O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde 
pelos atos já praticados. 

 

QUESTÃO 32 
 

No que se refere aos crimes contra o patrimônio, analise os itens a seguir:  
 

I. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de 
havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. 
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II. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. 
 

III. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. 
 
As condutas acima descritas caracterizam, respectivamente, os crime de: 

 
(A) Roubo, dano e furto. 
(B) Furto, dano e roubo. 
(C) Extorsão, dano e furto. 
(D) Furto, dano e extorsão.  

 

QUESTÃO 33 
 
“Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer 
interesse ou sentimento pessoal” constitui o crime de: 

 
(A) Condescendência criminosa. 
(B) Prevaricação. 
(C) Corrupção passiva. 
(D) Peculato. 

 

QUESTÃO 34 
 
Para os efeitos da Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão 
baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, 
praticada no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto. Sobre o tema, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

  
(A) O âmbito da unidade doméstica compreende o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, 

exceto as esporadicamente agregadas. 
 
(B) O âmbito da família compreende a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos 

por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. 
 
(C) A relação íntima de afeto abrange a relação em que o agressor tenha convivido com a ofendida, independentemente de 

coabitação. 
 
(D) As relações pessoais referidas pela Lei Maria da Penha independem de orientação sexual. 

 

QUESTÃO 35 
 
Segundo a Lei Maria da Penha, analise os itens a seguir e assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. Violência física contra a mulher é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal 

da mulher. 
 

II. Violência moral é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. 
 

III. O juiz assegurará a manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, 
por até seis meses, à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física 
e psicológica. 

 

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

 

QUESTÃO 36 
 
A Lei de Drogas estabelece penas para quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo 
pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assinale a alternativa que 
NÃO apresenta uma pena prevista pelo texto legal: 

 
(A) Advertência sobre os efeitos das drogas. 
(B) Prestação de serviços à comunidade. 
(C) Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 
(D) Prisão.  

 

QUESTÃO 37 
 

Conforme a Lei n.º 10.826/03, analise os itens a seguir e assinale a alternativa CORRETA: 
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I. É permitido o porte de arma de fogo para os integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos 
Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento da 
Lei n.º 10.826/03. 
 

II. É permitido o porte de arma de fogo para os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 
50.000 (cinqüenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço. 

 

(A) Apenas o item I está correto. 
(B) Apenas o item II está correto. 
(C) Os itens I e II estão corretos. 
(D) Nenhum item está correto.  

 

QUESTÃO 38 
 
Nos termos do Estatuto Geral das Guardas Municipais, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter militar, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, a 

função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal.  
 

(B) A estrutura hierárquica da guarda municipal pode utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos 
e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. 

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

maneira compartilhada. 
 

(D) O Estado deverá, mediante convênio com os Municípios interessados, manter órgão de formação e aperfeiçoamento 
centralizado, em cujo conselho gestor seja assegurada a participação dos Municípios conveniados. 

 

QUESTÃO 39 
  

Nos termos do Estatuto Geral das Guardas Municipais, assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio mínimo de 
atuação das guardas municipais: 

 

(A) Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. 
(B) Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. 
(C) Patrulhamento repressivo. 
(D) Compromisso com a evolução social da comunidade. 

 

QUESTÃO 40 
 
O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com 
atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante: 
 

I. Controle externo, 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. 

 
II. Controle interno, 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. 

 
III. O Poder Executivo municipal poderá criar órgão colegiado para exercer o 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. 

 
De acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais: 

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

 
 
 


