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Conhecimentos gerais
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INSTRUÇÕES
- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário,
reclame ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.
VOCÊ DEVE
- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.
- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE
RESPOSTAS.
- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS, mais de uma letra
assinalada implicará anulação dessa questão.
- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras
feitas pelo candidato.
- Responda a todas as questões.
- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de
livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não
cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso.
- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só
será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 1 hora do início
da mesma.
- Você terá 4 horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE RESPOSTAS.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE
RESPOSTAS.
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Língua Portuguesa

LEIA O TEXTO E A SEGUIR RESPONDA ÀS QUESTÕES

Feijão protegido¹
Grãos brasileiros ficarão guardados em um banco na Noruega por mais de mil anos

Figura certa no prato da maioria dos brasileiros, o feijão viajou de mala e cuia para a Noruega.
Os grãos dos tipos de feijão mais consumidos no Brasil seguiram viagem até o Banco Global de
Sementes Svalbard, que fica no país europeu.
Agora… Por que um banco precisa de grãos de feijão? Bom, esse banco não guarda dinheiro,
como os tradicionais. Um banco de sementes reúne inúmeros tipos de grãos de todo o mundo. Lá,
eles são bem guardados, reservados em embalagens que ficam a uma temperatura de 20 graus
negativos para impedir que estraguem.
O Banco Global de Sementes Svalbard tem capacidade para armazenar cerca de 4,5 milhões de
amostras de sementes e é considerado o mais seguro do mundo – sementes guardadas lá podem
resistir por mais de mil anos. O local é protegido contra terremotos, enchentes e explosões
nucleares.
Tanta preocupação com as sementes tem um motivo. Se, por alguma razão, uma semente
importante para o homem (como o feijão) desaparecer, é só ir ao banco e resgatá-la, intacta e pronta
para germinar.
Por que o feijão?
Segundo o engenheiro agrônomo Paulo Hideo, da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária, o feijão foi escolhido pela sua importância no país. “É um alimento muito popular,
todo mundo come”, explica. “Além disso, é barato, de fácil acesso, e oferece a quem o consome
nutrientes e proteínas essenciais. Junto com o arroz é um alimento completo!”
Se você só gosta de um tipo específico de feijão, não se preocupe. Segundo o pesquisador,
vários tipos do grão foram enviados para agradar a todos os gostos. “Enviamos feijão preto,
manteiga, carioca e muitos outros”, conta. E o parceiro principal do feijão, o arroz, também está a
salvo, bem como o milho.
¹Lucas Lucariny, estagiário do Instituto Ciência Hoje.
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01. O assunto do texto é:
A) Informar que existe um banco especial para guardar grãos, protegendo-os, e o Brasil enviou
grãos de feijão para serem guardados.
B) O feijão é o grão mais importante para o Brasil.
C) O Banco Global de Sementes Svalbard da Noruega.
D) Mostra que o feijão é a principal comida dos brasileiros.

02. A fala do agrônomo Paulo Hideo foi usada no texto para:
A) Dizer os tipos de feijão que foram enviados ao banco.
B) Justificar que foram mandados grãos de feijão porque é o principal alimento do Brasil e barato.
C) Informar que o feijão é rico em nutrientes.
D) Informar que o feijão é barato, por isso o principal alimento do brasileiro.

03. Os grãos foram mandados ao Banco Global de Sementes Svalbard por que:
A) Esse banco é europeu.
B) É o maior banco do mundo.
C) Só esse banco armazena grãos.
D) É o banco mais seguro do mundo para guardar grãos.

04. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente:
A) amorozo – rais – talvez – timidez – vizitar – avalisar.
B) amoroso – raiz – talves – timidez – visitar – avalisar.
C) amoroso – raiz – talvez – timidez – visitar – avalizar.
D) amoroso – raiz – talvez – timides – visitar – avalisar.

05. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente:
A) juiz – raíz – cóla – alguém – ninguém – pezinho.
B) juiz – raiz – cola – alguém – ninguém – pezinho.
C) juíz – raíz – cola – alguem – ninguém – pezinho.
D) juíz – raíz – cóla – alguém – ninguém – pezinho.

06. Assinale a alternativa em que estão destacados os adjetivos:
A) O feijão viajou de mala e cuia para a Noruega.
B) O arroz também está a salvo, bem como o milho.
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C) O banco de sementes reúne de grãos de todo o mundo.
D) Se uma semente importante desaparecer, é só ir ao banco e resgatá-la, intacta.

07. Assinale a alternativa em que a frase NÃO está corretamente escrita, de acordo com a
concordância verbal/nominal:
A) O feijão e o arroz são alimentos muito popular.
B) Se o feijão desaparecer, muitos brasileiros sentirão sua falta.
C) Os grãos devem ser armazenados adequadamente para garantir a preservação.
D) Bastantes países enviam grãos ao Banco da Noruega.

08. Assinale a alternativa em que estão destacados os artigos:
A) Figura certa no prato dos brasileiros, o feijão viajou de mala e cuia para a Noruega.
B) Figura certa no prato dos brasileiros, o feijão viajou de mala e cuia para a Noruega.
C) Figura certa no prato dos brasileiros, o feijão viajou de mala e cuia para a Noruega.
D) Figura certa no prato dos brasileiros, o feijão viajou de mala e cuia para a Noruega.

09. Assinale a alternativa em que a pontuação da frase está correta:
A) Se, uma semente, desaparecer, é só ir ao banco e pegá-la.
B) Se uma semente desaparecer, é só ir ao banco e pegá-la.
C) Se, uma semente desaparecer. É só ir ao banco e pegá-la.
D) Se uma semente desaparece. É só ir ao banco, e pegá-la.

10. Assinale a alternativa em que está destacado o verbo:
A) O parceiro principal do feijão, o arroz, também está a salvo.
B) O parceiro principal do feijão, o arroz, também está a salvo.
C) O parceiro principal do feijão, o arroz, também está a salvo.
D) O parceiro principal do feijão, o arroz, também está a salvo.

Raciocínio Lógico

11. João Paulo de Oliveira é Motorista da empresa TR Transportes Ltda e sabe que se aumentar a
velocidade do seu caminhão poderá diminuir o tempo do percurso. Ele sabe que se mantiver uma
velocidade média de 80 Km/h levará 3 horas para ir da cidade A até a Cidade B. Mas se ele
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diminuísse a velocidade média para 60 Km/h, quanto tempo ele levaria para realizar o mesmo
trajeto da cidade A até a cidade B?
A) 2 horas.
B) 3 horas.
C) 4 horas.
D) 10 horas.

12. A Família Silva comprou uma casa pelo Programa Minha Casa Minha vida do Governo Federal
que é financiado pela Caixa Econômica Federal. Esta casa possui 7 metros de comprimento por 6
metros de largura. Então a área total da residência da família Silva será de?
A) 21 metros quadrados.
B) 40 metros quadrados.
C) 84 metros quadrados.
D) 42 metros quadrados.

13. A professora Luiza costuma elaborar joguinhos de português e de matemática com questões
misturadas para estimular os alunos a pensarem na sequência lógica das vogais, das consoantes e
dos números. Então ela montou a seguinte sequência (1ac 2df 3gi .....). Qual a próxima sequência
lógica deste jogo?
A) 4jk.
B) 4kl.
C) 4jl.
D) 4jkl.

14. Qual é o conjunto com 5 elementos que representa uma sequência somente com números
primos?
A) 2 – 3 – 5 – 7 – 11.
B) 2 – 4 – 6 – 8 – 10.
C) 1 – 3 – 5 – 7 – 9.
D) 5 – 10 – 15 – 20 – 25.

15. Vamos organizar um conjunto de números para ser trabalhado com alunos na escola Bom Jesus,
pela professora de Matemática. A relação é a apresentada a seguir: 2 – 5 – 7 – 8 – 10.
A) Estes são números ímpares.
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B) Essa é uma sequência de números irracionais.
C) Este é um conjunto de números inteiros.
D) Estes são números pares.

Conhecimentos gerais

16. Segundo dados históricos do município de Maravilha, o município foi governado, no período
de 01/01/1997 a 31/12/2000, por:
A) Celso Maldaner e Deolindo Biazussi.
B) Miguel Nemirski e Eloi José Ranzi.
C) Adelio Majolo e Ademir Albrecht.
D) Celso Maldaner e Juarez Domingos Vicari.

17. Conforme histórico de sinistros, o primeiro grande sinistro registrado no município de
Maravilha foi:
A) Incêndio no Moinho Nossa Senhora da Salete, em 1957.
B) Vendaval que atingiu o município em 1987.
C) Incêndio no Hotel Boa Vista, em 1965.
D) Incêndio no Moinho Frandoloso, em 1958.

18. De acordo com o artigo 3 da Lei Orgânica do Município de Maravilha, são objetivos
fundamentais dos cidadãos do município e de seus representantes:
I. Garantir o desenvolvimento local e regional.
II. Assegurar a construção de uma sociedade submissa, justa e solidária.
III. Contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional.
IV. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais somente na área
urbana.
V. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.

Estão corretas:
A) As afirmativas II, III e IV.
B) As afirmativas I, III e V.
C) As afirmativas I, IV e V.
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D) Todas estão corretas.

19. Em 05 de outubro de 2014 será realizado o 1º turno das eleições, e o povo, por meio do voto
secreto, irá eleger:
A) Presidente e Vice-presidente da República, Deputados Federais, Senadores, Governadores e
Vice-governadores, Deputados Estaduais, Governador e Vice-governador do Distrito Federal e
Deputados do Distrito Federal.
B) Presidente e Vice-presidente da República, Deputados Federais, Governadores e Vicegovernadores, Deputados Estaduais, Governador e Vice-governador do Distrito Federal.
C) Presidente e Vice-presidente da República, Deputados Federais, Governadores e Vicegovernadores e Deputados Estaduais.
D) Presidente e Vice-presidente da República, Deputados Federais, Senadores, Governadores e
Vice-governadores, Governador e Vice-governador do Distrito Federal.

20. A Copa do Mundo de Futebol acontecerá em 2014 no Brasil. Os jogos acontecerão em 12
(doze) cidades brasileiras. Sobre essa informação, assinale a alternativa que cita cidades onde não
acontecerão jogos da copa:
A) Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.
B) Brasília, Porto Alegre, Manaus e Fortaleza.
C) Florianópolis, Campo Grande, Aracaju e Goiânia.
D) Cuiabá, Salvador, Natal e Recife.

Conhecimentos específicos

21. Segundo o Código de Postura do município de Maravilha, não compreende a fiscalização
sanitária:
A) A higiene das vias públicas e higiene da alimentação.
B) A proteção ao meio ambiente.
C) A higiene das habitações.
D) Análise e aprovação de projetos de engenharia.

22. Os direitos humanos são fruto de um espaço simbólico de luta e ação social, na busca por
dignidade humana. Os direitos humanos nascem como direitos naturais universais e desenvolvem-se
como direitos positivos particulares. São os direitos básicos de todos os seres humanos. O maior
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problema dos direitos humanos hoje não é mais o de fundamentá-los, e sim o de protegê-los (Flávia
Piovesan – Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional, 2013).
Não se considera como direitos humanos, o direito à:
A) Propriedade.
B) Liberdade.
C) Saúde.
D) Tributação por parte do Estado.

23. O vigilante ao prestar os primeiros socorros, não deve considerar como pergunta relevante a
vítima, a fim de auxiliar no serviço dos socorristas (SAMU ou Corpo de Bombeiros) até que estes
cheguem ao local do atendimento:
A) Qual o seu nome e idade?
B) O que aconteceu?
C) Há quanto tempo isso aconteceu?
D) No que você trabalha e qual a sua remuneração mensal?

24. O uso de algemas é prática comum entre os agentes de segurança pública. Por isso, o Supremo
Tribunal Federal disciplinou o uso conforme o enunciado da Súmula Vinculante nº 11. Quanto ao
uso de algemas, é correto afirmar:
A) É licito o uso em todas as situações, sem exceções.
B) É licito o uso apenas em casos de resistência a prisão.
C) É licito o uso nos casos de resistência a prisão e de fundado receio de fuga ou de perigo a
integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros.
D) O uso inadequado de algemas não ocasionará responsabilidade civil do Estado.

25. No município de Maravilha, o Código de Posturas disciplina que as bancas para vendas de
jornais e revistas deverão ser permitidas nos logradouros públicos desde que satisfaçam as seguintes
condições:
A) Ter localização aprovada pela secretaria de educação do município.
B) Serem colocados de forma a permitirem o livre trânsito nos passeios.
C) Não necessitam apresentar um bom aspecto quanto a sua construção.
D) Não poderão ser de fácil remoção.
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26. No que tange aos primeiros socorros, o método boca a boca é uma técnica de ventilação
suporte. Neste sentido, é incorreto afirmar:
A) O primeiro passo é fechar as narinas do paciente com seus dedos (indicador e polegar).
B) Deve-se inspirar o ar e colocar a boca com firmeza sobre a boca do paciente e ventilar
lentamente.
C) No caso de insucesso do método boca a boca, deve-se deitar totalmente o paciente em um piso
plano e esticar ao máximo seus membros inferiores e superiores.
D) A repetição da ventilação artificial é indicada tanto para pacientes adultos como para pacientes
crianças.

27. O efetivo controle e extinção de um incêndio requer um entendimento da natureza química e
física do fogo. E isso inclui informações sobre fontes de calor, composição e características dos
combustíveis e as condições necessárias à combustão.
I. Por combustão entende-se como toda a substância capaz de queimar e alimentar o combustível. É
o elemento que serve de campo de propagação do fogo, podendo ser sólido, líquido e gasoso.
II. Por combustível entende-se como uma reação química de oxidação, auto sustentável, com
liberação de luz, calor, fumaça e gases.
III. Por comburente entende-se como o elemento que possibilita vida as chamas e intensifica a
combustão, sendo mais comum que o oxigênio desempenhe esse papel.
IV. Por reação em cadeia entende-se como o que torna a queima auto-sustentável. O calor irradiado
das chamas atinge o combustível e este é decomposto em partículas que se combinam com o
oxigênio e queimam, irradiando outra vez calor que atinge o combustível iniciando novamente o
processo.

Assinale a alternativa que apresenta as assertivas corretas:
A) As alternativas dos itens I e II estão corretas.
B) As alternativas dos itens II e III estão corretas.
C) As alternativas dos itens III e IV estão corretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.

28. Conforme estabelece o Código de Postura do Município de Maravilha, é expressamente
proibido perturbar o sossego público com sons e ruídos excessivos, em caráter permanente, nos
seguintes locais:
A) Hospitais, bares e restaurantes, fórum, delegacia de polícia, casas de saúde e maternidades.
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B) Hospitais, colégios, fórum, delegacia de polícia, casas de saúde e maternidades.
C) Hospitais, colégios, cemitério, delegacia de polícia, casas de saúde e maternidades.
D) Hospitais, bancos, bares e restaurantes, fórum, delegacia de polícia.

29. Nas casas de diversões públicas do município de Maravilha, o Código de Postura observa
obrigatoriamente:
A) A permissão de fumar em casas de espetáculo.
B) Todas as portas de saída terão a inscrição “saída”, legível à distância e luminosa de forma suave
quando se apagarem as luzes da sala.
C) A proibição de climatizadores de ar ou aparelhos destinados à renovação do ar.
D) A proibição de circulação de pessoas.

30. Um vigia, no exercício de suas atribuições, se depara com uma suspeita de crime em uma
residência privada nas proximidades de seu local de trabalho. Deverá o vigia, no devido
cumprimento do dever legal:
A) Entrar na residência privada, mesmo sem mandado de busca e apreensão.
B) Comunicar imediatamente a Polícia Militar ou Policia Civil do município.
C) Ligar para o presidente da Câmara de Vereadores do município a fim de apanhar instruções.
D) Somente agir se for solicitado pela vítima do possível crime.

31. Pode-se considerar como regras a serem observadas na radiocomunicação:
A) Fazer transmissões longas.
B) Transmitir sempre de forma clara e pausada.
C) Usar a rede rádio para serviço e assuntos particulares.
D) Responder prontamente quando chamado via rede rádio e, preferencialmente em meio ao
público, para que este sirva de testemunha da conversa.

32. Caso tenha ocorrido um crime no local de trabalho do vigilante, este deverá adotar a seguinte
providência:
A) Isolar o local.
B) Mexer nos instrumentos do crime.
D) Interrogar formalmente as testemunhas presentes e, em caso de não aceite delas em testemunhar,
conduzi-las sob algemas até a autoridade policial.
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D) Fazer a devida perícia na cena do crime, a qual servirá como instrumento de prova para a
autoridade policial.

33. Segundo a Declaração Universal dos Direitos do Homem, feita pela Organização das Nações
Unidas, “toda pessoa acusada de delito tem direito a que presuma a sua inocência, enquanto não se
provar a sua culpabilidade, conforme a lei e em julgamento público no qual se hajam assegurado
todas as garantias necessárias à sua defesa”.
A Constituição Federal do Brasil de 1988 assegura como direito fundamental da pessoa detida:
I.

É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral.

II.

A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao

juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.
III. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe
assegurada a assistência da família e de advogado.
IV. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária.

Assinale a alternativa que apresenta as assertivas corretas:
A) As alternativas dos itens I e III estão incorretas.
B) As alternativas dos itens II e IV estão incorretas.
C) As alternativas dos itens III e IV estão incorretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.

34. Segurança privada é a atividade desenvolvida por pessoas devidamente habilitadas, visando
proteger o patrimônio, pessoas, transporte de valores e apoio ao transporte de cargas. Nesse sentido,
é correto afirmar:
A) A atividade de segurança privada é regulada, autorizada e fiscalizada pela Polícia Federal.
B) A atividade de segurança privada substitui a atividade de policiamento ostensivo da Polícia
Militar nos municípios em que não haja sede da PM.
C) A atividade de segurança privada não é mais permitida no Brasil.
D) Os profissionais que atuam na atividade de segurança privada possuem Poder de Polícia
equiparado aos agentes da Polícia Militar.

35. O fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual para o exercício das atividades
laborais do trabalhador é de responsabilidade do:
A) Empregado.
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B) Ministério Público do Trabalho.
C) Empregador.
D) Sindicato.

36. Os métodos de extinção do fogo baseiam-se na eliminação de um ou mais elementos essenciais
que provocam o fogo. Nesse sentido, pode-se considerar como um método válido:
A) A inclusão de mais materiais.
B) O aumento do aquecimento do ambiente.
C) O abafamento.
D) A consolidação da reação em cadeia.

37. Na radiocomunicação, as ondas de rádio subdividem-se em:
A) Latitude e longitude, VHF (Very High Frequency - Frequência Muito Alta) e UHF (Ultra High
Frequency - Frequência Ultra Alta).
B) Ondas longas, ondas médias, VHF (Very High Frequency - Frequência Muito Alta) e UHF
(Ultra High Frequency - Frequência Ultra Alta).
C) Somente VHF (Very High Frequency - Frequência Muito Alta) e UHF (Ultra High Frequency Frequência Ultra Alta).
D) Somente ondas curtas e médias.

38. As relações humanas no trabalho são um conjunto de teorias que trazem uma nova perspectiva
de tratamento das pessoas nas relações de trabalho. Nesse sentido, é correto afirmar:
A) O ser humano deve ser considerado como um ser cujo comportamento é simples e mecânico.
B) O homem não pode ser guiado pelo sistema social e pelas demandas de ordem biológica.
C) Os homens não possuem necessidades de segurança, afeto, aprovação social, prestígio, e
autorrealização.
D) O ser humano não pode ser reduzido a um ser cujo comportamento é simples e mecânico.

39. Quanto aos primeiros socorros, pode ser considerado como conceito incorreto:
A) Impotência funcional: perda total ou parcial dos movimentos das extremidades. A vítima
geralmente protege o local fraturado, não pode mover-se ou o faz com dificuldade e dor intensa.
B) Fratura: dor aguda no coração.
C) Sensibilidade: geralmente o local da fratura está muito sensível ou doloroso.
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D) Edema e alteração de coloração: quase sempre a fratura é acompanhada de um certo inchaço
provocado pelo líquido entre os tecidos e as hemorragias. A alteração de cor poderá demorar várias
horas para aparecer.

40. De acordo com o Código de Postura do município de Maravilha é expressamente proibido:
I. Colocar lixo nos ralos dos logradouros públicos.
II. A passagem de pessoas sobre as faixas de pedestres nas vias públicas.
III. Colocar nas fachadas do prédio elementos que possam cair nas vias públicas ou prejudicar o
livre trânsito dos pedestres.
IV. Lavar veículos em via pública.

Assinale a alternativa que apresenta as assertivas corretas:
A) As alternativas dos itens II e III estão corretas.
B) As alternativas dos itens II e IV estão corretas.
C) As alternativas dos itens I, III e IV estão corretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.
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