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GUARDA MUNICIPAL – G001A 
 
 

PREZADO CANDIDATO! 
 

 
 Você está recebendo o seu Caderno de Prova Escrita, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada.  

 Se encontrar alguma informação em desacordo, incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause 

dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal para ele tomar as providências necessárias. Caso não seja atendido 

em sua reivindicação, solicite que seja chamado o Chefe de Prédio. 

 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-

Resposta de Leitura Ótica. Verifique, também, se o Número de Inscrição impresso está correto. 

 As marcações das suas respostas no Cartão-Resposta devem ser realizadas mediante o preenchimento total das 

bolhas correspondentes a cada número da questão e da letra da alternativa. Utilize, para isso, caneta 

esferográfica na cor azul ou preta.  

 Se for necessária a utilização do sanitário, você deverá solicitar permissão ao fiscal de sala que designará um 

fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo permanecer em silêncio, durante todo o percurso, 

podendo, antes de entrar no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido à revista (com ou sem detector 

de metais). Caso, nesse momento, sejam detectados qualquer irregularidade ou porte de tipo de equipamento 

eletrônico, serão tomadas providências de acordo com o estabelecido no Edital do Concurso. 

 Ao terminar sua Prova e preenchido o Cartão-Resposta, desde que no horário estabelecido para deixar o 

recinto de Prova, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE! 
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
Texto 1 para as questões 01 e 02. 
 

A um chefe você obedece; um líder você segue, procura e admira. 
Mario Sergio Cortella 

 
 
01. Para o autor do texto 1,  
 
A) chefia é algo que desvaloriza a obediência.  
B) liderança tem como um dos seus ingredientes a admiração. 
C) chefia e liderança exigem posturas idênticas. 
D) na chefia, a desobediência ocorre com frequência. 
E) ser líder é impor ações e aguardar um bom retorno. 
 
 
02. No texto 01, em relação aos verbos OBEDECER e SEGUIR, respectivamente, é CORRETO afirmar que  
 
A) um exige complemento não regido de preposição e o outro, complemento regido de preposição. 
B) ambos exigem complementos regidos de preposição. 
C) um pede complemento regido de preposição e o outro, complemento não regido de preposição. 
D) ambos pedem complementos não regidos de preposição. 
E) cada um deles exige dois complementos, um regido de preposição e o outro não regido de preposição. 
 
 
 
Texto 02 para a questão 03. 
 

 
https://www.google.com/search?q=frases+de+solidariedade+ao+pr%C3%B3ximo&tbmAcesso em 05/10/2022. 

 
 
03. Sobre o texto 02, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A motivação prejudica os desafios. 
B) É preciso motivar-se para superar os desafios. 
C) Vencer os desafios é algo que não demanda motivação. 
D) A determinação de cada um é fator pouco significativo para vencer os desafios. 
E) Desmotivada, a pessoa é capaz de viver e vencer os desafios da vida. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=frases+de+solidariedade+ao+pr%C3%B3ximo&tbmAcesso
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Texto 03 para as questões de 04 a 07. 
 

 
https://www.google.com/search?q=textos+de+augusto+cury&tbm=isch&ved=2ahUKE. Acesso em 07/10/2022. 

 
04. Sobre o texto 03, assinale a alternativa cuja mensagem NÃO está nele indicada. 
 
A) A felicidade independe de perdoar ou não ao próximo. 
B) Ser feliz é saber sorrir. 
C) Nunca devemos abrir mão de sermos felizes. 
D) A vida é mesclada de risos e lágrimas. 
E) A vida é cercada de instantes bem significativos. 
 
 
 
05. Sobre Regência Verbal, analise os itens abaixo: 
 

I. “Valorizar o sorriso, refletir sobre a tristeza...” – ambos os verbos exigem complemento não regido de preposição. 
II. “...jamais desistir daqueles que amamos...” – o verbo “amar” exige complemento regido de preposição. 
III. “... usar o prazer para lapidar a dor.” – ambos os verbos exigem complemento não regido de preposição. 

 
Está CORRETO o que se afirma em  
 
A) I e III, apenas. B) II, apenas. C) III, apenas. D) II e III, apenas. E) I, II e III. 
 
 
06. Sobre Ortografia, assinale a alternativa que contém uma afirmação CORRETA.  
 
A) “Ser feliz é encontrar FORÇA no perdão...” – como o termo destacado, grafa-se também “pretenção”. 
B) “Refletir sobre a TRISTEZA...” – o termo “abrazar” grafa-se como o termo destacado. 
C) “...pois a vida é um ESPETÁCULO” – como o termo destacado, grafa-se também o termo “espectativa”  
D) “...trabalho sem FADIGA” -  como o termo destacado, grafa-se também o termo “VIAGEM (verbo). 
E) “Jamais desistir de ser FELIZ” – o termo “ condizente” é grafado do mesmo modo que o termo destacado. 
 
 
07. No tocante à Acentuação, observando os termos destacados em maiúscula, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. “Ser feliz não é ter um CÉU sem tempestades...” -  o termo “anéis” obedece à mesma regra de acentuação do 
termo destacado. 

II. “Jamais desistir de NÓS” – o termo destacado se acentua por ser monossílabo átono. 
III. “...pois a vida é um ESPETÁCULO ...” – o termo “obediência” segue a mesma regra de acentuação do termo 

destacado. 
IV. “...de momentos IMPERDÍVEIS.” – o termo destacado é acentuado por ser paroxítona terminada em hiato. 

 
Está INCORRETO o que se afirma em 
  
A) I e III, apenas. B) II e III, apenas. C) I, II e IV, apenas. D) I, apenas. E) I, II, III e IV. 
 

https://www.google.com/search?q=textos+de+augusto+cury&tbm=isch&ved=2ahUKE
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Texto 04 para as questões de 08 a 11. 
 

Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço que minha vida é a maior empresa do 
mundo. E que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os 
desafios, incompreensões e períodos de crise. (Augusto Cury) 

 
https://www.google.com/search?q=textos+de+augusto+cury&rlz=1C1GCEA_enBR977BR977&oq=textos+de+augusto+ Acesso em 

0810/2022 
 
 
08. Observe os itens abaixo e os termos destacados em maiúscula. 
 

I. “...viver ansioso E ficar irritado algumas vezes...” – o termo destacado é invariável, classificado como conectivo, 
exprimindo ideia de oposição. 

II. “...MAS não esqueço que minha vida é a maior empresa do mundo.” – o termo destacado é classificado como 
conectivo que exprime ideia contrária ao que foi declarado anteriormente. 

III. “Ser feliz é reconhecer QUE vale a pena viver...”-  o termo destacado é classificado como conectivo que exprime 
ideia de conclusão. 

IV. “...mas NÃO esqueço que minha vida é a maior empresa do mundo.”- o termo destacado é palavra invariável, que 
indica negação. 

V. “...incompreensões E períodos DE crise.” – ambos os termos destacados são palavras invariáveis, classificadas, 
respectivamente, como preposição e conjunção.  

 
Está CORRETO o que se afirma em  
 
A) I e II, apenas. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) II e V, apenas. 
D) II e IV, apenas. 
E) I, II, III, IV e V. 
 
 
09. O verbo que inicia o texto 04 está conjugado na 1ª. pessoa do singular. Sobre Concordância Verbal, se o texto fosse 

redigido na 1ª pessoa do plural, sendo feitas todas as mudanças necessárias, assinale a alternativa que apresenta o 
trecho gramaticalmente CORRETO. 

 
A) Mas não esquecemos que minha vida é a maior empresa do mundo. 
B) E que podeis evitar que ela vá à falência. 
C) Podemos termos defeitos, vivermos ansiosos. 
D) E que devemos evitar que ela vá à falência. 
E) Mas não esqueças que nossa vida é a maior empresa do mundo. 
 
 
10. Assinale a alternativa cujo termo destacado em maiúscula tem o mesmo significado do termo indicado em 

parênteses. 
 
A) “Posso ter defeitos, viver ANSIOSO...” (alienado) 
B) “mas não ESQUEÇO que minha vida é a maior empresa do mundo” (omito) 
C) “E que posso EVITAR que ela vá à falência.” (impedir) 
D) “...incompreensões e PERÍODOS de crise.” (séculos). 
E) “...evitar que ela vá à FALÊNCIA.” (sucesso) 
 
 
11. Assinale a alternativa na qual existe um termo que contém um sufixo. 
 
A) “...que minha vida é a maior empresa do mundo.” 
B) “Posso ter defeitos, viver ansioso...”  
C) “e que posso evitar que ...” 
D) “...apesar de todos os desafios...” 
E) “...incompreensões e períodos de crise.” 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=textos+de+augusto+cury&rlz=1C1GCEA_enBR977BR977&oq=textos+de+augusto
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Texto 05 para as questões de 12 a 14. 
 

A rotina da casa se desfazia ____ medida que aumentava o alheamento da mãe. Entregue a si mesmo como o pai e ____ 
irmãs, Ciro se submeteu aos cinco anos ___ falta de horário, ____ refeições precárias, ____ roupa encardida e ao quarto 
desarrumado. Mal agasalhado no inverno, teve um torcicolo que, semanas ___ fio, o fez gritar de dor na hora de dormir.  

Trecho extraído do livro Resumo de Ana, de Modesto Carone, com adaptações.  
 
12. Assinale a alternativa cujos termos preenchem, CORRETA e RESPECTIVAMENTE, as lacunas indicadas no texto 

05. 
 
A) à / as / à / às / à / a 
B) a/ as / à / as/ à / a 
C) à / às / a/ as/ à/ a 
D) à / as / à / às /a / a 
E) a / as / a/ as / à/ a 
 
 
13. Assinale a alternativa cujo termo destacado em maiúscula é antônimo do termo indicado em parênteses.  
 
A) “...que aumentava o ALHEAMENTO da mãe.” (desatenção) 
B) “...refeições PRECÁRIAS ...” (diárias ) 
C) “Ciro se SUBMETEU aos cinco anos (considerou) 
D) “roupa encardida e ao quarto DESARRUMADO.” (bagunçado) 
E) “o fez GRITAR de dor na hora de dormir.” (silenciar) 
 
 
14. Observe o fragmento de texto abaixo: 
 

“Entregue a si MESMO como o pai...” 
 
O termo nele destacado em maiúscula indica que faz referência ao termo “Ciro”. Se este termo (Ciro) fosse substituído 
por “A mãe e as tias”, estaria CORRETO o que se indica na alternativa  
 
A) Entregue a si mesmas como o pai (...), a mãe e as tias... 
B) Entregues a si mesma como o pai (...), a mãe e as tias... 
C) Entregues a si mesmo como o pai (...), a mãe e as tias... 
D) Entregue a si mesma como o pai (...), a mãe e as tias... 
E) Entregues a si mesmas como o pai (...), a mãe e as tias... 
 
 
15. Sobre o acento indicador da Crase, analise os itens abaixo: 
 

I. Com as pedras que me atiraram, construí a minha obra. (Cora Coralina) 
II. Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. (Cora 

Coralina) 
III. Embora não possamos acrescentar dias à sua vida, podemos acrescentar vida aos seus dias. (Cora Coralina) 
IV. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. (Cora 

Coralina)  
 
Está CORRETO apenas o que se afirma em 
 
A) No item I, no trecho “construí a minha obra”, poderia ser empregado o acento grave, e isso não caracterizaria desvio 

gramatical em relação ao uso da crase. 
B) No item II, no trecho “que fez A escalada...”, estaria incorreto se utilizar o acento grave no termo destacado, por se tratar de 

complemento verbal regido, apenas, de preposição.  
C) No item III, a crase é facultativa. 
D) No item IV, a crase não se justifica por estar diante de verbo. 
E) Tanto no item I como no III, a crase é facultativa. 
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CONHECIMENTOS DE RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 
16. Em um dado setor de uma empresa, 03 funcionários, João, José e Fernanda, foram homenageados pela 

produtividade, dividindo a totalidade dos lucros do setor entre eles, de forma que João recebeu 16% dos lucros e 
Fernanda recebeu o dobro do valor pago a José.  
Se o valor recebido por José foi de R$ 1.400,00, o valor total do lucro da empresa que foi dividido entre estes 
funcionários foi de 

 
A) R$ 9.800,00 
B) R$ 8.750,00 D) R$ 5.000,00 
C) R$ 5.600,00 E) R$ 4.200,00 
 
 
17. Considere as afirmações: 
 

I. Pedro não é magro e Antônio é brasileiro. 
II. João é alto ou Maria é magra se, e somente se, Antônio é brasileiro. 
III. Se João é alto ou Maria é maior de idade, então Pedro é magro. 

 
Nestas condições, podemos deduzir logicamente que 
 
A) Maria é magra e é menor de idade. 
B) Maria é magra e não é menor de idade. 
C) Maria não é magra mas é menor de idade. 
D) Maria não é magra e nem é menor de idade. 
E) Maria é alta. 
 
 
18. Em uma gaveta, há mais de 100 peças azuis, mais de 200 peças vermelhas e mais de 300 peças amarelas. Não há 

peças de outras cores que não azul, vermelha e amarela nesta gaveta. A menor quantidade de peças que devemos 
tirar (sem ver suas cores) desta gaveta, de forma a garantir que tiramos pelo menos 03 peças da mesma cor, é 

 
A) 03 
B) 04 
C) 05 
D) 06 
E) 07 
 
 
19. Para escolher o representante, entre dois candidatos, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), os 

empregados de uma empresa podem ou votar nulo/branco, ou votar em apenas um candidato ou votar em ambos os 
candidatos. Após a apuração dos votos, 56% votaram no candidato A, 77% votaram no candidato B e 12% dos 
votos foram nulos ou brancos.  
Nessas condições, o percentual de empregados que votaram em ambos os candidatos foi 

 
A) inferior a 35%. 
B) igual ou superior a 35% mas inferior a 50%. 
C) igual ou superior a 50% mas inferior a 65%. 
D) igual ou superior a 65% mas inferior a 80%. 
E) igual ou superior a 80%. 
 
 
20. O mês de outubro possui 31 dias, caindo o primeiro dia de outubro, naquele ano, em uma terça-feira.  

Nestas condições, o dia da semana que cai o feriado de 15 de Novembro naquele mesmo ano é 
 
A) segunda-feira. 
B) terça-feira. 
C) quarta-feira. 
D) quinta-feira. 
E) sexta-feira 
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21. Uma sala de cinema cobra R$ 30,00 na entrada completa, cobrando metade deste valor para estudantes, professores 
e demais modalidades de meia-entrada. 60% das pessoas que compraram ingresso em um dado dia foram na 
modalidade de meia-entrada e 20% na modalidade entrada completa, sendo o restante dos ingressos entregues 
gratuitamente.  

Se, ao todo, isto é, considerando ingressos na modalidade entrada completa, meia-entrada e entrada gratuita foram 
vendidos/entregues 120 ingressos, o valor arrecadado neste dia foi 

 
A) menor que R$ 1.000,00 
B) maior ou igual a R$ 1.000,00 mas menor que R$ 1.500,00 
C) maior ou igual a R$ 1.500,00 mas menor que R$ 2.000,00 
D) maior ou igual a R$ 2.000,00 mas menor que R$ 3.500,00 
E) maior ou igual que R$ 3.500,00 
 
 
22. A água do mar possui 2% de seu peso em sal. Após retirar todo o sal da água do mar contida em dado um 

reservatório, obtivemos 45,0 Kg de sal. É assumido também que cada litro de água do mar pesa 1,1Kg.  

Nestas condições, pode-se afirmar sobre o volume de água do mar contida neste reservatório que 
 
A) é inferior a 1.000 litros. 
B) é igual ou superior a 1.000 litros mas inferior a 2.000 litros. 
C) é igual ou superior a 2.000 litros mas inferior a 3.000 litros. 
D) é igual ou superior a 3.000 litros mas inferior a 4.000 litros. 
E) é igual ou superior a 4.000 litros. 
 
 
23. Em uma empresa, exatamente 30% dos cargos de manutenção são ocupados por mulheres e o restante por homens 

conforme as autodeclarações de cada pessoa. Para garantir uma distribuição mais equitativa dos cargos, decidiu-se 
por não demitir ninguém. Adicionalmente foram contratadas 48 mulheres autodeclaradas, estando o setor após as 
contratações exatamente com a mesma quantidade de homens e mulheres.  

Nestas condições, o número inicial de pessoas ocupando cargos de manutenção nesta empresa é 
 
A) menor que 100 pessoas. 
B) maior ou igual a 100 mas menor que 150 pessoas. 
C) maior ou igual a 150 mas menor que 200 pessoas. 
D) maior que 200 pessoas. 
E) impossível de calcular apenas com base nos dados acima fornecidos. 
 
 
24. A negação lógica da afirmação “Irei trabalhar se, e somente se, hoje não faz Sol” é: 
 
A) Irei trabalhar e hoje não faz Sol. 
B) Não irei trabalhar e hoje faz Sol. 
C) Não irei trabalhar e hoje não faz Sol. 
D) Ou irei trabalhar ou hoje faz Sol. 
E) Ou irei trabalhar ou hoje não faz Sol. 
 
 
25. A negação lógica de “Todo pernambucano é Brasileiro Nato ou é Brasileiro Naturalizado” é: 
 
A) Existem pernambucanos que não são nem Brasileiros Natos nem Brasileiros Naturalizados. 
B) Existem pernambucanos que são Brasileiros Natos e Brasileiros Naturalizados. 
C) Existem pernambucanos que são Brasileiros Natos ou Brasileiros Naturalizados. 
D) Não existem Brasileiros Natos nem Brasileiros Naturalizados que não sejam Pernambucanos. 
E) Todos os Brasileiros Natos ou Brasileiros Naturalizados são Pernambucanos. 
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26. Um setor fez uma estimativa inicial de gastos de material de consumo, indicando uma expectativa de gasto mensal 
de 12 resmas de papel, contendo cada resma 500 folhas A4. Após uma revisão por parte da gerência, foi identificado 
que o gasto real seria 35% maior que a estimativa inicial. O valor revisado foi enviado ao setor de compras que 
verificou a disponibilidade no mercado apenas de embalagens tipo X de 150 folhas A4 cada.  
Nestas condições, para atender a demanda já revisada, a quantidade necessária de embalagens tipo X é 

 
A) maior que 50. 
B) maior que 40 mas menor ou igual que 50. 
C) maior que 30 mas menor ou igual que 40. 
D) maior que 20 mas menor ou igual que 30. 
E) menor ou igual que 20. 
 
 
27. A negação lógica da afirmação “Se hoje não chove, então o trabalho será executado” é: 
 
A) Se hoje chove então o trabalho não será executado. 
B) Hoje não chove e o trabalho será executado. 
C) Hoje não chove e o trabalho não será executado. 
D) Hoje chove ou o trabalho será executado. 
E) Hoje chove ou o trabalho não será executado. 
 
 
28. 7 litros de um produto de limpeza concentrado são adquiridos. Antes do uso, o produto precisa ser diluído em uma 

parte do produto para cada cinco partes de água e, em seguida, acondicionado em recipientes de 350 mL cada.  

Nestas condições, o número mínimo de recipientes, originalmente vazios, necessário para acondicionar a totalidade 
do produto já diluído será de 

 
A) menos de 20 recipientes. 
B) uma quantidade maior ou igual que 20 mas menor que 50 recipientes. 
C) uma quantidade maior ou igual que 50 mas menor que 100 recipientes. 
D) uma quantidade maior ou igual que 100 mas menor que 150 recipientes. 
E) uma quantidade maior ou igual que 150 recipientes. 
 
 
29. Se é verdade que uma pessoa íntegra nunca conta mentiras, então pode concluir que    
 
A) Se uma pessoa nunca conta mentiras, ela é íntegra. 
B) Se uma pessoa conta algumas mentiras, ela não é íntegra. 
C) Se uma pessoa não é íntegra, então ela conta algumas mentiras. 
D) Se uma pessoa não é íntegra, então ela só conta mentiras. 
E) Se uma pessoa nunca conta mentiras, ela não é íntegra. 
 
 
30. Seis máquinas de mesma eficiência e ritmo de produção funcionando 8 horas por dia produzem, em conjunto, 600 

diariamente. Mantido o mesmo ritmo de produção por máquina, o gerente decidiu aumentar o número de máquinas 
para 10 e manter todas essas máquinas funcionando por 12 horas diariamente.  

Com relação à quantidade de produção diária inicial, o aumento percentual da produção diária de peças será 
 
A) 250% 
B) 150% 
C) 100% 
D) 50% 
E) 40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUARDA MUNICIPAL 
 

10 

CONHECIMENTOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO  
 
31. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), instituído pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, estabelece as 

competências dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, no âmbito de sua circunscrição.  
Dentre as alternativas abaixo, assinale a que NÃO é competência dos Municípios, mesmo no âmbito de sua 
circunscrição. 

 
A) Executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas 

administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. 
B) Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário.  
C) Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos e escolta de veículos de cargas 

superdimensionadas ou perigosas. 
D) Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e 

cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação mediante delegação do órgão 
federal competente. 

E) Coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas. 
 
 
32. Ainda relativo às competências dos órgãos e entidades executivos rodoviários, previstas no Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB), sobre as competências da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de 
sua circunscrição, analise as seguintes afirmativas: 

 
I.  Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. 
II.  Estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de trânsito, as respectivas diretrizes para o 

policiamento ostensivo de trânsito. 
III.  Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem 

observados para a circulação desses veículos. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I, apenas. B) I e II, apenas. C) I e III, apenas. D) II e III, apenas. E) I, II e III. 
 
 
33. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sobre as competências dos Municípios, no âmbito de sua 

circunscrição, analise as seguintes afirmativas: 
 

I. Executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso 
coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa, 
por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no CTB. 

II. Implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias públicas e edificações privadas de uso 
coletivo. 

III. Fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de 
peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. 

 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I, apenas. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) I, II e III. 
 
 
34. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece regras para circulação de veículos nas vias terrestres. Sobre essas 

regras, analise as seguintes afirmativas: 
 

I. Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e 
estacionamento no local da prestação de serviço, desde que sinalizados com a logomarca da empresa prestadora de 
serviço em local visível. 

II. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia 
dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. 
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III. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito 
e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em 
serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação 
vermelha intermitente, observadas as disposições previstas no CTB. 

 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I, apenas. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) I, II e III. 
 
 
35. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) traz algumas normas de ultrapassagem que devem ser seguidas pelos 

condutores.  
No que se referre a essas normas, analise as seguintes afirmativas: 

 
I. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando 

pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, acelerando a marcha para aumentar o fluxo na via. 
II. Todo condutor que pretende fazer uma ultrapassagem, deverá indicar com antecedência a manobra pretendida, 

acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. 
III. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter uma distância entre si tal que não permita que veículos 

que os ultrapassem possam se intercalar na fila, desestimulando, assim, a ultrapassagem. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I, apenas. 
B) II, apenas. 
C) III, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) I, II e III. 
 
 
36. Tomando por base o que prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em relação aos pedestres e aos condutores de 

veículos não motorizados, analise as seguintes afirmativas: 
 

I. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos 
das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para 
outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. 

II. Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a 
via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para circulação de pedestres. 

III. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I, apenas. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) I, II e III. 
 
 
37. De acordo com o que prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), para cruzar a pista de rolamento, o pedestre 

tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos 
veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas, sempre que estas existirem numa distância de até 
cinquenta metros dele, observadas as seguintes disposições: 

 
I. Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo. 
II. Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista, onde houver foco 

de pedestres, obedecer às indicações das luzes. 
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III. Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista, onde não houver 
foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos. 

 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I, apenas. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) I, II e III. 
 
 
38. O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de 

Trânsito. Ele estabelece alguns equipamentos obrigatórios para os veículos.  
Sobre esses equipamentos, analise as seguintes afirmativas: 

 
I. O cinto de segurança, conforme regulamentação específica, para todos os veículos, independentemente do tipo de 

uso. 
II. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo para os veículos de transporte e de 

condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de dez lugares e os de carga com mais de dois eixos. 
III. Dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, para todos os veículos, seguindo 

normas estabelecidas pelo CONTRAN. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I, apenas. B) II, apenas. C) III, apenas. D) I e III, apenas. E) I, II e III. 
 
 
39. Ainda relativo aos equipamentos obrigatórios para os veículos, analise as seguintes afirmativas: 
 

I. O órgão Municipal de trânsito é responsável por disciplinar o uso dos equipamentos obrigatórios dos veículos, 
enquanto que o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) é o órgão responsável por determinar suas 
especificações técnicas. 

II. O encosto de cabeça é item obrigatório para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas estabelecidas 
pelo CONTRAN. 

III. A obrigatoriedade do uso do equipamento suplementar de retenção - air bag - para o condutor e o passageiro do 
banco dianteiro foi estabelecido pela Lei Nº 11.910, de 18 de marrço de 2009, conhecida como Lei do Air Bag. 
Essa lei altera o art. 105, inciso VII, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro.  

 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I, apenas. B) I e II, apenas. C) I e III, apenas. D) II e III, apenas. E) I, II e III. 
 
 
40. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) disciplina a condução de motocicletas e motonetas destinadas ao transporte 

remunerado de mercadorias, conhecidas como moto-frete.  
Relativa a essa categoria de transporte, analise as seguintes afirmativas: 

 
I. As motocicletas e motonetas, destinadas ao transporte remunerado de mercadorias, somente poderão circular nas 

vias possuindo protetor de motor, mata-cachorro, fixado no chassi do veículo, além de aparador de linha, antena 
corta-pipas, seguindo regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). 

II. As motocicletas e motonetas, destinadas ao transporte remunerado de mercadorias, devem passar por inspeção 
semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. 

III. A instalação ou incorporação de dispositivos para transporte de cargas em moto-frete deve estar de acordo com a 
regulamentação do órgão ou entidade de trânsito Municipal. 

 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I, apenas. 
B) I e II, apenas.  D) II e III, apenas. 
C) I e III, apenas. E) I, II e III. 
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CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 
 
41. Considere as seguintes afirmações relativas ao sistema operacional Windows: 
 

I. É possível criar um arquivo em uma pasta diretamente no Windows Explorer (Explorador de Arquivos), sem abrir 
nenhum programa anteriormente; por exemplo, é possível criar um arquivo de texto no Explorador de Arquivos 
sem uso do Word. 

II. Os diretórios são locais exclusivamente para armazenamento de arquivos de forma compactada. 
III. Afora limitações de armazenamento do dispositivo, um diretório pode conter diversos arquivos de diferentes tipos, 

por exemplo, planilhas eletrônicas, arquivos de texto, arquivos de imagem, etc. 
 
É(São) VERDADEIRA(S) 
 
A) apenas uma dentre as afirmações I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
E) I, II e III. 
 
 
42. Qual dentre as alternativas abaixo NÃO se configura necessariamente como medida de aumento da segurança de 

informação? 
 
A) Uso de senhas fortes envolvendo letras maiúsculas e minúsculas, dígitos numéricos e caracteres especiais. 
B) Uso de antivírus e firewall atualizados. 
C) Manutenção das atualizações disponíveis no Windows pelos canais oficiais da Microsoft, por exemplo, Windows Update. 
D) Evitar abrir arquivos anexados em mensagens de correio eletrônico (email), exceto se provenientes de fontes confiáveis. 
E) Evitar usar sua própria conta (login) para acesso ao computador, preferindo usar conta de convidado (guest), evitando sua 

identificação na rede. 
 
 
43. Qual, dentre as alternativas abaixo, NÃO é um formato suportado para salvar arquivo de texto no Microsoft Word 

em sua instalação padrão? 
 
A) DOC 
B) DOCX 
C) XML 
D) EXE 
E) RTF 
 
 
44. Para criação de uma senha de acesso ao email institucional, o suporte técnico estabelece as seguintes regras: 
 

I. Uso obrigatório de, ao menos, 08 caracteres. 
II. Uso obrigatório de letras maiúsculas e minúsculas e, ao menos, dois caracteres precisam ser dígitos e/ou caracteres 

especiais. 
III. Uso não recomendado, ainda que não proibido, de nomes próprios. 

 
Considerando as regras acima, qual opção NÃO será aceita como senha de acesso? 
 
A) Joao01234 
B) Jos3$1 
C) Atl$xy%#7 
D) J_0_A_O_d_a_S_i_l_v_a_10 
E) Goiana2022 
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45. Considere uma planilha no Microsoft Excel preenchida como na figura abaixo: 

 
Neste caso, a fórmula “=MÁXIMO(A1:B5)+MÍNIMO(A1:A5)-MÉDIA(B1:B5)” (sem as aspas) fornece o seguinte 
valor: 
 
A) 15,0 
B) 13,2  D) 10,0 
C) 11,4 E) 5,0 
 

CONHECIMENTOS DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
 
46. Em relação ao direito de associação, é CORRETO afirmar que  
 
A) as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-

se, em ambos os casos, o trânsito em julgado. 
B) as entidades associativas, desde que exista previsão estatutária, têm legitimidade para representar seus associados em juízo. 
C) a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização 

destes. 
D) é plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. 
E) ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, mas a lei poderá condicionar o recebimento de 

benefícios previdenciários à filiação do interessado em determinada entidade de classe. 
 
 
47. Nos termos da Constituição Federal de 1988, NÃO é privativo de brasileiro nato o cargo de 
 
A) Presidente do Senado Federal. 
B) Oficial das forças armadas. 
C) Vice-Presidente da República. 
D) Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
E) Secretário Estadual de Segurança Pública. 
 
 
48. Determinado Guarda Municipal de São Lourenço da Mata está sendo processado criminalmente, por ter atuado no 

sentido de dar cumprimento a decretos municipais que restringiram a realização de determinadas atividades no 
período da pandemia.  
Assinale a alternativa CORRETA em relação às garantias constitucionais asseguradas em casos como este. 

 
A) A legislação estadual poderá estabelecer a cobrança de taxas judiciais em relação à ação de habeas corpus. 
B) Não obstante o fato de já possuir identificação funcional e carteira de identidade, o guarda municipal acusado 

criminalmente poderá ser submetido à identificação criminal. 
C) Caso se faça necessária a efetivação de prisão provisória do referido guarda municipal, é lícita a utilização de algemas, a 

fim de impedir a evasão do acusado, ainda que ele não tenha manifestado resistência e nem exista receio de fuga ou perigo 
à integridade física por parte do preso ou de terceiros. 

D) O guarda municipal não poderá ser considerado culpado para fins de direito até o trânsito em julgado da sentença penal 
condenatória. Caso seja condenado, não poderá sofrer pena de caráter perpétuo ou de trabalhos forçados. 

E) Caso o Município resolva demitir o Guarda Municipal, faz-se necessário o processo administrativo com ampla defesa, para 
demissão de funcionário admitido por concurso. Em razão disso, a falta de defesa técnica por advogado no processo 
administrativo disciplinar implica nulidade do processo administrativo disciplinar por ofensa à Constituição Federal. 
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49. São direitos sociais dos trabalhadores assegurados pela Constituição Federal os citados abaixo, EXCETO: 
 
A) fundo de garantia do tempo de serviço. 
B) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 6 (seis) anos de idade em creches e pré-escolas. 
C) salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. 
D) aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo, no mínimo, de trinta dias, nos termos da lei. 
E) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 
 
50. Em relação às condições de elegibilidade, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A idade mínima de 18 anos para Vereador e Juiz de Paz. 
B) A nacionalidade brasileira e o domicílio eleitoral na circunscrição são condições de elegibilidade. 
C) A idade mínima de 21 anos para Deputado Estadual e Prefeito. 
D) A filiação partidária e o alistamento eleitoral. 
E) O pleno exercício dos direitos políticos e a filiação partidária. 
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