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CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

LÍNGUA PORTUGUESA 

A DURA ARTE DE SER PROFESSOR NO BRASIL: PAÍS É LÍDER NO 

RANKING DE AGRESSÕES CONTRA DOCENTES 

Gisella Meneguelli - Revista GreenMe - 23.10.19 

Uma pesquisa feita Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), coloca o Brasil na triste 

posição de líder em agressões contra docentes 

Foi-se a época de respeito aos professores. Hoje, no Brasil, eles 

têm sido inclusive atacados por representantes dos governos, 

em um discurso, infelizmente, aceito de forma acrítica por 

grande parte da sociedade. 

Além das agressões, as condições de trabalho dos docentes, 

como, por exemplo, a situação desses profissionais no Rio de 

Janeiro, em cujas escolas eles têm de conviver com conflitos 

armados € ameaças de estudantes, familiares e de membros 

da comunidade. 

O estresse a que são submetidos os professores têm 

provocado uma onda de afastamento para tratamento de 

saúde. Em 2018, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de 

Janeiro concedeu 3.055 licenças por transtorno, depressão e 

esquizofrenia - número correspondente a 8% do quadro de 

professores do município. 

O programa da EBC, Radio Nacional Jovem, conversou com o 

psicanalista Flávio Calile sobre essa pesquisa da OCDE. Na 

opinião dele: 

"O professor sofre muito com a violência, com calúnia, com 

difamação, até às vezes xingamento. A própria pressão do 

ambiente de trabalho é uma violência contra ele. Entre os 

alunos mais jovens, nós temos aqueles que xingam o professor, 

aluno que pressiona ele por conta de nota. Então, é essa 

pressão moral mesmo, essa violência moral que os professores 

sofrem em sala de aula. E quando o professor não cede a essas 

questões ele acaba sofrendo violência física”. 

A diretora do Sindicato dos Professores do Distrito Federal 

(Sinpro-DF), Rosilene Corrêa, analisa que: 
"Nossa profissão é tão desvalorizada que alunos e pais se 

acham com pleno direito de nos agredir. O governo precisa 

entender que a violência vem de fora para dentro da escola e 

isso não muda com 

No Distrito Federal, 97% dos professores da rede pública já 

presenciaram algum tipo de violência, sendo que 57% foram 

vítimas dela. Segundo o Sinpro-DF, cerca de 40% das agressões 

são cometidas pelos próprios alunos e 20%, pelos pais. 

Algumas pessoas têm acreditado que o modelo de escola 

cívico-militar, proposto pelo governo federal, pode conter a 

onda de violência nas escolas. O presidente Jair Bolsonaro 

assinou um decreto para criar 216 escolas nesse modelo até 

2023. 

O chefe da divisão de inovação e medição de progressos em 

educação da OCDE, Dirk Van Damme, tem uma outra visão 

sobre o resultado da pesquisa: "A escola hoje está mais aberta 

à sociedade. Os alunos levam para a aula seus problemas 

cotidianos”, disse à BBC Brasil. 

Van Damme destaca que a valorização dos profissionais é 

fundamental para o desenvolvimento dos sistemas 

educacionais. Isso passa por melhores condições de trabalho,   

melhores salários, melhoria na infraestrutura escolar, plano de 

carreira para o magistério, formação continuada. 

Dados do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 

(CDEs) da Presidência da República, referentes a junho de 

2019, mostram que a remuneração média dos professores 

brasileiros é de pouco menos de R$ 1,9 mil por mês. Já a média 

salarial dos professores dos países da OCDE é de US$ 30 mil 

(cerca de R$ 68,2 mil - o equivalente a R$ 5,7 mil por mês), o 

triplo do valor pago pelo Brasil. 

A OCDE menciona a relação dos países asiáticos com os 

professores, o que demonstra o êxito deles na pesquisa, já que 

na Coreia do Sul, na Malásia e na Romênia, o índice de 

violência aos professores é zero. 

“Em países asiáticos, os professores possuem uma real 

autoridade pedagógica. Alunos e pais de estudantes não 

contestam suas decisões ou sanções”, pontua Van Damme. 

1) Com base no texto, assinale a alternativa incorreta: 

&j Na Romênia o índice de violência contra os professores é 

igual ao do Brasil. 

b) Um dado revelado pela pesquisa é que, apesar dos 

problemas, os professores gostamí do seu trabalho, mas “não se 

sentem apoiados e reconhecidos pela instituição escolar e se 

veem desconsiderados, pela sociedade em geral", diz o 

levantamento da OCDE. , 

c) A valorização dos profissionais da Educação é fundamental 

para o desenvolvimento dos sistemas educacionais. Isso passa 

por melhores condições de trabalho, melhores salários, 

melhoria na infraestrutura escolar, plano de carreira para O 

magistério, formação continuada entre outras medidas. 
d) Cerca de 12,5% dos professores brasileiros relatam ter 

sofrido agressões verbais ou intimidação de alunos ao menos 

uma vez por semana. 

2) De acordo com o texto, assinale a alternativa correta: 

a) O salário dos professores no Brasil é considerado alto. 

b) A violência doméstica não possui relação com a violência 

dentro das escolas e contra os professores. 

c) Existe uma preocupação do atual governo federal em 

militarizar o Ensino Básico no Brasil. e 

d) Em países asiáticos, os professores não possuem uma 

autoridade pedagógica pois os alunos já são disciplinados em 

casa, vindo com bom comportamento para o ambiente escolar 

e tornado desnecessária a presença forte de uma autoridade. 

3) Na frase “Gostava de ler Machado de Assis”, temos: 

a) Eufemismo. c) Catacrese. 

b) Sinestesia. d) Metonímia. 

4) O adjetivo “igneo”, refere-se a: 

a) Ingenuidade. c) Ilhas. 

b) Gelo. d) Fogo. 

5) Assinale a alternativa em que a acentuação não é necessária: 

a) Juri. c) Forceps. 

b) Rispido. d) Masseter. 

6) Assinale a alternativa que apresenta um advérbio no grau 

superlativo absoluta sintética: 

a) Muito mal. 

b) O mais depressa possível. 

c) Extremamente baixo. 

d) Ótimo. 
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7) Assinale a alternativa que apresenta as palavras grafadas 
corretamente: 

a) Os passarinhos cantavam incessantemente. 
D) Após o insulto, caçaram-lhe a palavra. 
c) Me parece que houve uma intromição de sua parte. 
d) Nesse interím ela chegou, molhada e com frio, mas com um 
sorriso sedutor. 

8) Assinale a alternativa que apresenta erro no plural: 
a) Grãos-prior. c) Mandachuvas. 
b) Vaivéns. d) Cavalos-vapor. 

9) O adjetivo “vernal”, refere-se à (ao): 
a) inverno. b)Inferno. c)Primavera. d) Vernáculo. 

10)A flexão verbal “comprouvéramos” refere-se à / ao: 
a) Verbo “comprovar”, no futuro do subjuntivo. 
b) Verbo “comprazer”, no pretérito mais-que-perfeito do 
indicativo. 

c) Verbo “comprar”, no pretérito perfeito. 
d) Verbo “comprouver”, no pretérito imperfeito. 

MATEMÁTICA 

11) Mário tem depositado em sua conta da poupança a quantia 
de R$368.920,48, sob a metodologia critério mês cheio, o qual 
passou por correção do período de setembro a novembro de 
2019, totalizando 61 dias de correção, com fator de 1,010025 e 
percentual correspondente de 1,002500%. Calcule o valor final 
pertencente a Mário no dia 01º de novembro de 2019. 
a) R$371.915,48 c) R$373.531,99 
b) R$372.618,91 d) R$375,218,99 

12)Augusto contraiu, de um amigo, um empréstimo de 
R$800,00 em regime de juros simples, à taxa de 2% ao mês, 
para pagamento “a perder de vista”, sem prazo determinado. 
Ele sabia que quanto mais tempo se passasse maior seria a 
importância a ser paga. Qual o valor devido, considerando a 
taxa apresentada no 4º mês de dívida? 
a) R$ 816,00 c) R$ 848,00 
b) R$832,00 d) RS 864,00 

13)Considere que um aparelho de TV custa R$880 para 
pagamento à vista. A loja também oferece as condições de 
R$450 no ato e uma parcela de R$450 a ser paga um mês após 
a compra. Desse modo, calcule a taxa de juros mensal cobrada 
no financiamento. 

a) 3,35% b) 4,65% c) 1,25% d) 7,65% 

14)Se x e y são números inteiros maiores que 1, tais que x é um 
divisor de 20 e y é um divisor de 35, então o menor valor 
possível para 2 é: 

y 
2 4 

a) = b)- gE = 
y5 35 

15) Ana Lúcia, após não pagar dívida na data de 01º de abril de 
2018 ho valor de R$344.900,87, foi constituída em mora e 
acordou de realizar o pagamento na data de 01 de outubro de 
2018, sob as condições de multa em 5% do valor final da dívida, 
após atualização de fator de correção de percentual 
correspondente a 6,722845% e taxa de juros de 3,71% ao mês 
na forma simples. Desse modo, calcule qual é o valor final 
devido por Ana Lúcia na data de pagamento. 
a) R$469.794,42 c) R$461.781,42 
b) R$467.106,10 d) R$466.460,42   

16) Resolva a equação 3x2 * (x2-5)=5 — x2. 
a) S=[xeER/x= +vSoux = — 5) 

b) S=[xeR/x=+VIoux= — +25) 
c) S=[xeR/x= +v5oux = -5) 

d) S=[xei=+v30ux= se 

17) Assinale a alternativa que representa da forma correta 
uma inequação do segundo grau: 

a) 2x2+2x+2<0 

-btvb2-4ac 
b) x=—"DD—— 

2a 

d FO) Edo +5. 
n=1 

d) cos(a+b) = cosacosb-sinasinb 

nax õ nax 
(a cos=— e sin=— ) 

18) Considere a dízima periódica 3,2757575... e então indique 
nas alternativas sua fração geratriz correspondente. 

  

1981 327,75 10327 xcos12 

a) 330 b) 75 c) 217 en 23 

19) Calcule o MMC de 8,12 28. 

a) 122 b) 136 c) 168 d) 176 

20) Calcule o MDC de 30, 36 e 72. 
a) 6 c) 12 

b) 18 d)3 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21)De acordo coma Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, a qual 
institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas — 
Sisnad, analise as assertivas abaixo, bem como assinale a 
alternativa correta: 

I- À Lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 
Drogas - Sisnad e prescreve medidas para prevenção do uso 
indevido, atenção e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas. 

H — A Lei estabelece normas para repressão à produção não 
autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. 
Hi — A Lei estabelece medidas de incentivo-de consumo aos 
usuários já dependentes de drogas ou substâncias que causem 
dependência física. 

a) Apenas as assertivas | e Il estão corretas. 
b) Apenas as assertivas | e Ill estão corretas. 
c) Apenas as assertivas Il e Ill estão corretas. 

d) Apenas a assertiva | está correta. 

22) De acordo com a Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006 quem 
importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, 
adquirir, vender, expuser à venda, oferecer, tiver em depósito, 
transportar, trouxer consigo, guardar, prescrever, ministrar, 
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que 
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar está sujeito a: 
a) reclusão de 5 (cinco) a 10 (dez) anos e pagamento de 500 
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 
b) reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 
c) reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e pagamento de 500 
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 
d) reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos e pagamento de 500 
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 

  

ES SSRE = OSCE oro e 
2 SEU Ers 
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23)Agente A estava andando pela praça à procura de bens 

alheios para subtrair, quando avistou a bolsa da Vítima B 

aberta no gramado, enquanto esta dormia no local, próxima à 

sua bolsa. O Agente A aproximou-se da bolsa e abriu-a, 

momento em que percebeu que ela estava vazia e, antes de 

sair do local foi abordado pelo Guarda C, que estava efetuando 

patrulha no local. 

Diante do ocorrido, é possível concluir o seguinte, a respeito 

da conduta praticada pelo Agente A: 

a) tentativa de furto. 

b) tentativa de Roubo. 

c) crime impossível, por ausência de bens a subtrair, como 

execução inidônea. 

d) furto. 

24)De acordo com os objetivos do Sisnad previstos na 

legislação, é possível concluir que o objetivo de contribuir para 

a inclusão social do cidadão se dá por meio de: 

a) torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de 

risco para"o uso indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros 

“comportamentos correlacionados. 

b) promoção, construção e socialização do conhecimento 

sobre drogas no país. 

c) repressão de venda não autorizada de quaisquer substâncias 

químicas. 

d) promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania do 

povo brasileiro. 

25jCom base na Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, não 

constitui pena a quem adquirir, guardar, tiver em depósito, 

transportar du trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas 

sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar: 

a) advertência sobre os efeitos das drogas. 

b) prestação de serviços à comunidade. 

c) medida educativa de comparecimento a programa ou curso 

educativo. 

d) reclusão. 

26)São características que diferenciam tipos penais à 

realização de dosimetria da pena nos crimes previstos na Lei 

11.343/20086. 

| — Grau de relacionamento dos agentes consumidores de 

drogas, se ambos estiverem consumindo. 

H —Títuto-oneroso ou gratuito do oferecimento de drogas, 

ainda que o agente que ofereça não conheça o consumidor. 

Hi — Se o agente prescreve ou ministra, culposamente, drogas, 

sem que dela necessite o paciente, ou ainda fazê-lo em doses 

excessivas ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar. 

a) Apenas as assertivas | e Il estão corretas. 

b). Apenas as assertivas Il e Ill estão corretas. 

c) , Apenas as assertivas | e Ill estão corretas. 

d) Todas as assertivas estão corretas. 

27)De acordo com o Código Penal: 

“Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem 
prévia cominação legal.” 

O dispositivo acima estabelecido diz respeito ao(à): 

a) lei penal no tempo. 

b) anterioridade da Lei. 

c) lei Excepcional ou temporária. 

d) inaplicabilidade de conduta criminosa. 
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28)Leia o dispositivo do Código Penal transcrito abaixo, bem 

como assinale a alternativa que indica o princípio a que se 

refere. 

“Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, 

tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido 

no território nacional.” 

a) Lugar do crime. 

b) Extraterritorialidade. 

C) Territorialidade. 

d) Tempo do crime. 

29) Agente A, no momento de prática de crime de homicídio, 

identifica de forma errônea a pessoa a qual pretendia matar, 

atingindo e consumando o crime em pessoa diversa. Em caso 

de crimes com erro sobre a pessoa, assinale a alternativa 

correta. , 

a) O erro quanto à pessoa contra-a-gual o crime é praticado 
isenta de pena. 

Db) A pena aplicada leva em consideração as qualidades ou 

condição da pessoa na qual o agente praticou o crime. 

c) Não se consideram as condições ou qualidades da vítima, 

senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o 

crime. 

d) Agente A responderá por tentativa de homicídio com relação 

à pessoa que pretendia matar. 

30) Com relação à idade, são penalmente inimputáveis, nos 

termos do Código Penal: 

a) Somente os menores de 21 anos. 

b) Somente os menores de 18 anos. 

c) . Somente os menores de 16 anos. 

d) Somente os menores de 14 anos. 

31)Agente A, após traição de sua parceira, imbuído de amor e 

paixão embebedou-se e andou até um dos principais 

monumentos públicos da praça do Município, e então 

violentou-o, pichando o nome de sua parceira e seu amante no 

local, após quebrar o monumento a marteladas. 

De acordo com a conduta do Agente A, assinale a alternativa 

correta, de acordo com o Código Penal. 

a) O Agente A é penalmente inimputável pois praticou o crime 

sob domínio de emoção e paixão. 

b) O Agente A é penalmente inimputável pois praticou o crime 

embriagado, mas não é inimputável por ter praticado o crime 

sob domínio de emoção e paixão. 

c) O Agente A é penalmente inimputável pois praticou o crime 

embriagado e sob o domínio de emoção e paixão. 

d) O Agente A é penalmente imputável pois emoção e paixão e 

embriaguez voluntária ou culposa não excluem a imputabilidade 

penal. 

32) Pode ser considerada arma longa de alma lisa: 

a) Carabina (Carbine) — geralmente uma versão mais curta de 

um fuzil de dimensões compactas, cujo cano é superior a 10 

polegadas e inferior a 20 polegadas. 

b) Submetralhadora — também conhecida no meio militar como 

metralhadora de mão, é classificada assim por possuir cano de 

até 10 polegadas de comprimento e utilizar cartuchos de 

calibres equivalentes aos das pistolas semiautomáticas. 

c) Fuzil de assalto — fuzil militar de fogo seletivo de tamanho 

intermediário entre um fuzil propriamente dito e uma carabina. 

d) Espingarda — arma longa, que utiliza cartuchos de projéteis 

múltiplos ou de caça. 
TE TSE ES ET = 

3 
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33) De acordo com o Código Penal, as penas são: 

|— privativas de liberdade. 

li — restritivas de direitos. 

IH — de multa. 

a) Apenas as assertivas Il e Ill estão corretas. 

b) Apenas as assertivas | e Il estão corretas. 

c) Apenas as assertivas | e Ill estão corretas. 

d) Todas as assertivas estão corretas. 

34) De acordo com o Método Giraldi, disposto no Manual de 

Tiro Defensivo na Preservação da Vida, analise o sinal policial 

disposto abaixo, bem como assinale a alternativa que melhor 

representa sua equivalência. 

  

a) Invasão. 

b) Refém. 

c) Agressor. 

d) Atenção—Paret- 

35)A respeito da focalização, com base no Manual de Tiro 

Defensivo na Preservação da Vida (Método Giraldi), analise as 

assertivas abaixo a respeito da focalização, bem como assinale 

a alternativa correta. 

| — Massa, alça e alvo nítidos ao mesmo tempo configuram 

situação impossível para os olhos humanos. 

1 - Manter o alvo nítido, mas com a massa e alça borradas é 

errado. 

HH — Massa nítida, alça quase nítida e alvo borrado configura 

situação de focalização perfeita. 

a) Apenas as assertivas | e Il estão corretas. 

b) Apenas as assertivas Il e Ill estão corretas. 

c) Apenas as assertivas | e Ill estão corretas. 

d) Todas as assertivas estão corretas. 

36)Para o Método Giraldi, disposto no Manual de Tiro 

Defensivo na Preservação da Vida analise as assertivas abaixo, 

bem como assinale a alternativa correta: 

1 — É um método fechado, finalizado, estático e que busca 
manter a tradição e carácter conservador das condutas 

policiais. 
1 — Para o método, é a quantidade de disparos que prepara o 

policial, pois aprimora os procedimentos, a qualidade e as 

condições com que são efetuados. 

ml — O método tem como principal fundamento o 

condicionamento a ser obtido pelo policial em treinamentos 

imitativos da realidade, antes de se ver envolvido pelo fato 

verdadeiro. 
a) Apenas as assertivas | e Il estão corretas. 

b) Apenas as assertivas Il e Ill estão corretas. 

c) Apenas as assertivas | e Ill estão corretas. 

d) Apenas a assertiva Ill está correta.   

37)De acordo com a Lei 2.665, de 02 de junho de 1995, são 

deveres do Guarda Municipal: 

|- Residir na sede-do- Município onde exerça o cargo ou função, 

ou onde autorizado. 

1H — Manter discrição sobre os assuntos da repartição e, 

especialmente, sobre despachos, decisões e providências. 

ll — Desempenhar com zelo e presteza as missões que lhe 

forem confiadas, usando moderadamente de força ou outro 

meio adequado de que dispõe, para esse fim. 

a) Apenas as assertivas | e Il estão corretas. 

b) Apenas as assertivas | e Ill estão corretas. 

c) Apenas as assertivas ll e Ill estão corretas. 

d) Todas as assertivas estão corretas. 

38) Indique, na imagem de visada — focalização abaixo, extraída 

do Manual de Tiro Defensivo na Preservação da Vida, o tipo de 

“massa x alça x alvo” correto. 

  

      

  

    
  

    

  

a) 

e ) 

b) 

e 

a 
d)     
  

39) Analise o tipo de Choke da espingarda abaixo e assinale a 

alternativa que melhor representa sua definição, de acordo 

com a dispersão dos bagos de chumbo. 

    Dons cone coação 

a) Choke modificado. 

b) Choke cilíndrico. 

c) Choke pleno. 

d) Choke lisado. 

40)Com relação ao sistema de carregamento das armas, 

qualquer arma de fogo que deva ser carregada pela boca do 

cano é chamada de: 

a) retrocarga. 

b) antecarga. 

c) bocalcarga. 

d) canocarga. 

RASCUNHO 
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