CONCURSO PÚBLICO

SÃO JOAQUIM DO MONTE (MÉDIO - MANHÃ)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

GUARDA MUNICIPAL
Atenção!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no
topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que
sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na
prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou
máquina fotográfica ou equivalente.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as
marcações realizadas no Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota
zero a toda questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a
correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter
nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas
devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será
ELIMINADO.

NOME:
INSCRIÇÃO:
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CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 2.

QUESTÃO 1.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

I. No mês de junho, a Cooperativa de Produtores
Agrícolas do Município de Santa Terezinha (COPASTE)
registrou as vendas de 41 toneladas de açúcar a R$
1.135 por tonelada; 32 toneladas de feijão a R$ 1.543 por
tonelada; 17 toneladas de milho a R$ 1.337 por tonelada;
23 toneladas de arroz a R$ 1.375 por tonelada; e 35
toneladas de carne bovina a R$ 3.113 por tonelada. Se a
única fonte de renda da COPASTE é a taxa
administrativa de 0,53% sobre todas as vendas, então a
sua receita no mês de junho foi inferior a R$ 1.500.

a) A Prefeitura do município de Pedra Alta precisa
realizar a atualização cadastral das famílias de baixa
renda dos seus 5 distritos rurais. O distrito 1 possui 232
famílias registradas; o distrito 2 possui 145 famílias
registradas; o distrito 3 possui 121 famílias registradas;
o distrito 4 possui 604 famílias registradas; e o distrito 5
possui 602 famílias registradas. A empresa contratada
para realizar o serviço em questão cobrou o valor de R$
97 por cada família recadastrada, além de um custo
extra de R$ 50 por dia de trabalho da equipe.
Considerando que a equipe em questão realiza o
recadastramento de 12 famílias por dia, é possível
afirmar que a o custo total dos serviços será superior a
R$ 162 mil reais.
b) Alice é servidora pública municipal e neste momento
ela está concentrada na conclusão da construção dos
muros de 5 escolas municipais. Para a realização dessa
obra, Alice conta com 8 pedreiros à sua disposição ao
longo do projeto. Alice sabe que 3 pedreiros constroem
40 metros lineares de muro em 2 dias de trabalho. No
total, deverão ser construídos 2.345 metros lineares de
muro (com a mesma altura e utilizando os mesmos
materiais e métodos). Assim, considerando as
informações apresentadas, Alice poderá esperar concluir
a obra em, no máximo, 38 dias de trabalho.
c) Bia é proprietária de uma fábrica de suco de laranja.
Maria, sua principal cliente, deseja adquirir 6 mil litros
desse suco, os quais devem ser entregues em
embalagens de 300 ml. No primeiro mês, Bia deverá
entregar 34% do total do pedido. No segundo mês,
deverá entregar 33% e no terceiro mês, o restante do
pedido. Considerando que cada embalagem de 300 ml
pesa 328 g, é correto afirmar que o peso total da carga
no último mês será superior a 2.450 kg.

II. O carro de João possui um tanque com capacidade
para 72 litros de combustível. Com o tanque cheio, o
carro de João permite percorrer 815 km na estrada.
Insatisfeito com a baixa autonomia do seu carro, João
decidiu realizar a limpeza dos bicos injetores do veículo,
o que melhorou em 7,4% a relação entre quilômetros
percorridos por litro de combustível. Diante do exposto, é
correto afirmar que o carro de João, após a limpeza dos
bicos injetores, passou a percorrer mais de 13
quilômetros por litro de combustível.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

d) O cemitério público do município de Petrônio do Sul
foi fundado em 1935 e possui formato retangular. No
momento da sua inauguração, o referido cemitério
possuía uma largura equivalente a 37m e um
comprimento de 43m. Em 1951, o cemitério foi
reformado e teve sua área total ampliada em 17%. Em
1973, uma nova reforma foi necessária, e 23% do
cemitério foram desocupados e transformados em um
jardim para os familiares. Desde então, nenhuma
reforma ou ampliação ocorreu no cemitério. Em 2004, a
Prefeitura decidiu contratar um serviço de jardinagem
exclusivamente para a manutenção da área do jardim do
cemitério. Considerando que a empresa vencedora da
licitação cobrou o valor de R$ 877 por metro quadrado
da área submetida aos serviços de jardinagem,
considerando ainda que todo o jardim criado na reforma
de 1973, e apenas ele, foi submetido aos serviços
contratados, é correto afirmar que o custo total dos
serviços foi menor que R$ 342 mil reais.
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QUESTÃO 3.

QUESTÃO 4.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. A prefeitura de Rosas do Norte possui 5 ônibus
escolares. O ônibus 1 percorreu 2.430 km no último mês,
mantendo um consumo médio de 12 quilômetros por
litro (km/l) de combustível. O ônibus 2 percorreu 3.880
km no último mês, mantendo um consumo médio de 12
km/l. O ônibus 3 percorreu 890 km no último mês,
mantendo um consumo médio de 14 km/l. O ônibus 4
percorreu 900 km no último mês, mantendo um
consumo médio de 14 km/l. O ônibus 5 percorreu 750
km no último mês, mantendo um consumo médio de 10
km/l. Considerando que o preço do combustível utilizado
nos ônibus manteve-se inalterado em R$ 3,10, é correto
afirmar que a despesa total com combustível da
Prefeitura, no período considerado, é superior a R$
2.250.

I. A Escola Municipal São José deverá implantar um
novo sistema de gestão escolar, recentemente adquirido
pela Prefeitura. No processo de implantação do sistema,
será necessário inserir todos os dados referentes ao
histórico escolar de todos os alunos, desde a fundação
da escola. Atualmente, sabe-se que os arquivos da
escola referentes ao histórico escolar dos alunos
possuem 42.550 páginas. A escola possui ainda, em seu
quadro, 8 Assistentes Administrativos Educacionais
(AAEs), os quais serão responsáveis por digitar os dados
dos alunos no novo sistema de gestão escolar. Ana, a
diretora da escola, sabe que, em média, um AAE
consegue digitar as informações de 30 páginas de
histórico escolar por hora, mantendo uma rotina de 8
horas de trabalho por dia, ao longo de 5 dias por
semana. A partir das informações apresentadas, é
correto afirmar que todas as informações poderão ser
inseridas no sistema em, no máximo, 3 semanas e meia.

II. A empresa ABC Serviços apresentou um faturamento
de R$ 35.500 em janeiro; R$ 42 mil em fevereiro; R$ 58
mil em março; R$ 21 mil em abril; R$ 23 mil em maio e
R$ 44.500 em junho. A cada mês, a empresa teve que
recolher aos cofres públicos municipais o equivalente a
5% do faturamento referente ao Imposto Sobre Serviços
(ISS). No entanto, a partir de julho, a empresa foi
beneficiada por uma nova lei que reduzia para 2% o valor
do ISS para empresas do seu setor. Se o desconto
tivesse sido concedido em janeiro, a empresa ABC
Serviços poderia ter tido uma economia superior a R$
6.660 em impostos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

II. O pátio da Escola Municipal São José (EMSJ) possui
um formato retangular e um piso revestido por placas de
concreto com 90 cm de largura e 90 cm de
comprimento. Sabe-se que a largura do referido pátio
possui uma dimensão equivalente a 13 placas de
concreto utilizadas no seu revestimento, enquanto o seu
comprimento equivale a 27 dessas placas. No meio do
pátio encontra-se um chafariz com formato retangular e
lados com dimensão equivalente a 1,75m e 2,30m. O
pátio da escola também possui 6 espaços em formato
triangular com areia para crianças brincarem (chamados
de caixas de areia). Cada caixa de areia possui área
equivalente à de um triangulo com base igual a 1,3m e
altura igual a 1,95m. Se o diretor da escola foi orientado
por um arquiteto a substituir 50% da área com placas de
concreto por grama, então é correto afirmar que ao
menos 141m² deverão ser substituídos por grama.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 5.

QUESTÃO 6.

Leia as afirmativas a seguir:

Com base no texto 'DOCUMENTO DE MATUTO', leia as
afirmativas a seguir:

I. Juliana é servidora pública municipal e está realizando
uma pesquisa sobre o peso médio de mulheres com
mais de 60 anos no seu município. Com o objetivo de
conhecer as mudanças históricas no peso do grupo
estudado, Juliana reuniu dados sobre a média de peso
desse público nas últimas décadas. Na década de 50, o
peso médio das mulheres com o perfil estudado era de
68 kg. Na década de 60, o peso médio era de 67 kg. Nos
anos 70, o peso médio era de 70 kg. Na década de 1980,
o peso médio era de 76 kg e nos anos 90, era de 83 kg.
Se nos anos 2000 o peso médio de uma mulher do
grupo estudado por Juliana era de 82 kg, então houve
um aumento de mais de 15% em relação à média de
peso desse grupo nos 50 anos anteriores.
II. Mariana é servidora pública municipal e está
responsável por monitorar o número de ocorrências de
casos de Dengue no seu município ao longo do ano,
devendo apresentar um relatório sobre as ocorrências a
cada trimestre. No 1º trimestre, ela registrou 242 casos.
No 2º trimestre, houve uma redução de 17% em relação
ao período anterior. No 3º trimestre, houve uma redução
de 12% em relação ao 2º trimestre. No 4º trimestre,
houve um aumento de 20% em relação ao 3º trimestre.
Diante dos dados expostos, é correto afirmar que, após
12 meses de medições, Mariana registrou mais de 890
casos de Dengue.
Marque a alternativa CORRETA:

II. Há, no texto, o apelo constante a inversões que
tornam a linguagem de difícil compreensão.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 7.
Com base no texto 'DOCUMENTO DE MATUTO', leia as
afirmativas a seguir:
I. O texto não possui sinais de pontuação por se tratar de
um aglomerado de palavras que não fazem sentido.
II. O eu-poético reflete a imagem de um trabalhador
consternado por ter de deixar sua terra. Além disso, há a
construção de imagens que representam um senso
comum, como em “com dez fío prá criá”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

I. A forma verbal “pudê” não obedece aos princípios
convencionais de conjugação e grafia da gramática
normativa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 8.

DOCUMENTO DE MATUTO
Sol escaldante
A terra seca
E a sede de lascá
Sem ter jeito prá vivê
Com dez fío prá criá
Foi por isso seu moço
Que eu saí em busca
De outro lugar
E com lágrimas nos óio
Eu deixei meu torrão nata
Eu vim procurar trabalho
Não foi riqueza que eu vim buscar
Peço a Deus vida e saúde
Prá família pudê sustentá
Seu moço o documento
Que eu tenho pra mostrá
São essas mão calejada
E a vontade de trabaiá

Leia o texto 'DOCUMENTO DE MATUTO', analise as
assertivas a seguir e marque a opção INCORRETA:
a) A frequência dos dêiticos modalizadores em cada
verso define a progressão temática do texto.
b) O eu-poético exime-se de um rebuscamento da
linguagem e opta por palavras e expressões de uso
corriqueiro e regional.
c) No verso “E a vontade de trabaiá”, ocorreu o fenômeno
da crase, mas não pôde ser utilizado o acento grave.
d) No verso “Foi por isso seu moço”, a vírgula é
desnecessária antes da palavra “seu”, de acordo com os
padrões gramaticais normativos.

(Luiz Gonzaga)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 9.
Leia o texto 'DOCUMENTO DE MATUTO', analise as
assertivas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A condição da terra e a sede são alguns fatores que
fizeram o trabalhador sair de sua terra. Trechos como “E
com lágrimas nos óio/ Eu deixei meu torrão nata”
demonstram o estado de espírito do eu-poético.
b) O texto se constitui, na verdade, de um documento
oficial do matuto (eu-poético), por trazer dados pessoais
e traços físicos da personagem.
c) No verso “Prá família pudê sustentá”, o acento agudo
(re)cria a tonicidade da forma de infinitivo do verbo em
“sustentá”.
d) No verso “Com dez fío prá criá”, o acento agudo
(re)cria a tonicidade da forma de infinitivo do verbo em
“criá”.
QUESTÃO 10.
Com base no texto 'DOCUMENTO DE MATUTO', leia as
afirmativas a seguir:
I. A forma verbal “trabaiá” não obedece aos princípios
convencionais de conjugação e grafia da gramática
normativa.
II. Há o uso de uma linguagem simples e objetiva.
Ademais, apesar de não haver muitas ligações por meio
de recursos de ordem gramatical em alguns versos,
pode-se fazer a inferenciação mediante as “pistas”
expressas no texto.
Marque a alternativa CORRETA:

Leia as afirmativas a seguir:
I. Entre os deveres fundamentais do servidor público,
pode-se incluir o de resistir a todas as pressões de
superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e
outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou
vantagens indevidas em decorrência de ações imorais,
ilegais ou aéticas e denunciá-las.
II. A eficiência do serviço público municipal está
diretamente relacionada à forma como os servidores
públicos desempenham o seu papel diariamente.
Atualmente, o Brasil conta com diversas leis (municipais,
estaduais e federais) que possuem sanções e
mecanismos que bonificam servidores públicos que
agem em desacordo com suas atividades, um exemplo é
a Lei de Improbidade Administrativa. Assim, é correto
afirmar que manter-se atualizado com as instruções, as
normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão
onde exerce suas funções e ao próprio cargo são
deveres fundamentais do servidor público.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 12.
Leia as afirmativas a seguir:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 11.

I. Os códigos de ética tanto o federal, quanto os
municipais, são um conjunto de normas que dizem
respeito à conduta dos servidores dentro de seu serviço,
além de penalidades a serem aplicadas pelo não
cumprimento dessas normas. Algumas categorias
profissionais, como os profissionais de direito e os
médicos, possuem ainda códigos de ética próprios da
profissão, muitos dos quais estimulam o
desenvolvimento pessoal e profissional. Nesse sentido,
deve o servidor público municipal abster-se dos
movimentos e estudos que se relacionem com a
melhoria do exercício de suas funções, pois o seu
objetivo é trabalhar pelo bem comum, não em benefício
próprio.
II. O servidor público municipal deve zelar, ser assíduo e
frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência
provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo
negativamente em todo o sistema e nos serviços
prestados aos cidadãos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 13.

QUESTÃO 15.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. Os servidores públicos municipais são profissionais
que possuem um vínculo de trabalho profissional com
órgãos e entidades do governo de um município. Para
que suas atribuições sejam realizadas com qualidade e
eficiência, o servidor deve prestar toda a sua atenção às
ordens legais de seus superiores, velando atentamente
por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta
negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de
desvios são sempre fáceis de corrigir, embora possam
eventualmente caracterizar imprudência no desempenho
da função pública.

I. O Estatuto da Criança e Adolescente (Lei Federal n°
8.069, de 13 de julho de 1990) em conformidade com as
recomendações da Convenção das Nações Unidas
sobre os Direitos da Criança e da Constituição Brasileira
de 1988, adotou o “Princípio da Garantia de Direitos” na
expressão da “política de atendimento dos direitos da
criança e do adolescente”, inserida no artigo 86. Essa
política de atendimento dos direitos de crianças e
adolescentes funciona cortando transversalmente todas
as áreas das políticas sociais públicas, preterindo nelas
a criança e o adolescente, tornando irreclamáveis esses
direitos, através de medidas específicas, de natureza
administrativa, política ou jurídica.

II. A função pública como exercício profissional está
vinculada à vida particular do servidor público municipal.
Fatos e atos de sua vida poderão acrescer ou diminuir
seu bom conceito no aspecto profissional. Nesse
sentido, o servidor deve ter consciência de que seu
trabalho é regido por princípios éticos que se
materializam na adequada prestação dos serviços
públicos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

II. A proteção do acidentado deve ser feita com rigor da
avaliação da ocorrência. É importante observar
rapidamente se existem perigos para o acidentado e
para quem estiver prestando o socorro nas
proximidades da ocorrência. Por exemplo: fios elétricos
soltos e desencapados; tráfego de veículos; andaimes;
vazamento de gás; máquinas funcionando. Devem-se
ignorar e afastar pessoas que possam ajudar. Deve-se
desligar a corrente elétrica; evitar chamas, faíscas e
fagulhas; afastar pessoas desprotegidas da presença de
gás; retirar vítima de afogamento da água, desde que o
faça com segurança para quem está socorrendo;
evacuar área em risco iminente de explosão ou
desmoronamento.

QUESTÃO 14.

Marque a alternativa CORRETA:

Leia as afirmativas a seguir:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

I. Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as
instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou
função, tanto quanto possível, com critério, segurança e
delonga, mantendo tudo sempre em desarranjo, são
deveres fundamentais de qualquer servidor público. O
mesmo deve também manter-se distante de interesses
contrários àqueles da comunidade, como os desvios de
verbas públicas, políticos que se beneficiam de
programas e situações para ganhar votos, produção de
leis que vão contra os princípios da sociedade e ação
que envolvem corrupção, por exemplo.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

II. O servidor público municipal deve comunicar
imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou
fato contrário ao interesse público, exigindo as
providências cabíveis. Ao adotar um comportamento
ético e responsável na execução das próprias atividades,
ele está favorecendo a eficiência, eficácia e efetividade
dos serviços públicos prestados à população. Assim, a
ética no setor público está intimamente relacionada aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência da administração pública.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 16.

QUESTÃO 18.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. A avaliação do local do acidente é a primeira etapa
básica na prestação de primeiros socorros. Ao chegar no
local de um acidente, ou onde se encontra um
acidentado, deve-se assumir o controle da situação e
proceder a uma rápida e segura avaliação da ocorrência.
Deve-se tentar obter o máximo de informações possíveis
sobre o ocorrido. Dependendo das circunstâncias de
cada acidente, é importante manter próximos os
curiosos, para evitar confusão e para ter espaço em que
se possa trabalhar da melhor maneira possível. Deve-se
também evitar o pânico e procurar a colaboração de
outras pessoas, dando ordens breves, claras, objetivas e
concisas.

I. O acidentado inconsciente é uma preocupação, pois
além de se ter poucas informações sobre o seu estado,
podem surgir complicações devido à inconsciência. O
primeiro cuidado é manter as vias respiratórias
superiores obstruídas fazendo a extensão da cabeça, ou
mantê-la em posição lateral para evitar aspiração de
vômito.

II. Ao prestar os primeiros socorros, é importante
verificar se há lesão no tórax, se há dor quando respira
ou se há dor quando o tórax é levemente comprimido.
Deve-se verificar se há dor no abdome e procurar todo
tipo de ferimento, mesmo pequeno, pois na possibilidade
de haver um ferimento de bala, ainda que muito
pequeno, ele sempre irá sangrar muito, mesmo que não
seja profundo, e sempre trará consequências graves. É
possível apertar cuidadosamente ambos os lados da
bacia para verificar se há lesões e solicitar à vítima que
tente mover as pernas e verificar se há dor ou
incapacidade funcional.

II. À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990), na hipótese de
violência ou ameaça aos direitos da criança e do
adolescente, poderá a autoridade competente
determinar a inclusão em programa de acolhimento
familiar, a colocação em família substituta ou requerer
tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em
regime hospitalar ou ambulatorial.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 19.
Leia as afirmativas a seguir:

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 17.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Ao prestar os primeiros socorros, é necessário analisar
toda a área do acidente e as condições do acidentado.
Se o acidentado estiver inconsciente, por sua cabeça em
posição lateral antes de proceder à avaliação do seu
estado geral. O estado geral do acidentado pode se
regenerar mais facilmente se ele estiver com medo,
ansioso e sem confiança em quem está cuidando.
Assim, é preciso tranquilizar o acidentado e transmitirlhe segurança e conforto. A calma do acidentado
desempenha um papel muito importante na prestação
dos primeiros socorros.
II. É competência dos órgãos e entidades executivos de
trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição,
julgar os recursos interpostos pelos infratores, segundo
as diretrizes da Política Nacional de Trânsito.
Marque a alternativa CORRETA:

I. Sujeita-se à pena de detenção de seis meses a um ano,
e multa, o indivíduo que matar, perseguir, caçar, apanhar,
utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota
migratória, ainda que de posse da devida permissão,
licença ou autorização da autoridade competente.
Incorre nas mesmas penas quem impede a procriação
da fauna, ainda que de posse da devida licença ou
autorização; quem modifica, danifica ou destrói ninho,
abrigo ou criadouro natural; e quem vende, expõe à
venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou
depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes
da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem
como produtos e objetos dela oriundos.
II. A opinião do acidentado sobre suas dores e
capacidade de movimento é muito importante para a
prestação dos primeiros socorros. O acidentado de
choque elétrico ou traumatismo violento que julgar nada
ter sofrido deverá tentar levantar-se prontamente.
Manter-se imóvel, ainda que para um rápido exame nas
áreas que sofreram alguma lesão, poderá gerar algum
agravo à saúde do acidentado, não sendo permitido que
o mesmo fique deitado de costas ou em outra posição,
ainda que lhe pareça confortável.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 20.

QUESTÃO 21.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. De acordo com as normas previstas no Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei Federal n° 8.069, de 13 de
julho de 1990) sobre adoção e acolhimento familiar e
institucional, é correto afirmar que a adoção depende do
consentimento dos pais ou do representante legal do
adotando. O consentimento será dispensado em relação
à criança ou adolescente cujos pais sejam
desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder
familiar. Em se tratando de adotando maior de doze
anos de idade, será também necessário o seu
consentimento.

I. O Estatuto da Criança e Adolescente (Lei Federal n°
8.069, de 13 de julho de 1990) em conformidade com as
recomendações da Convenção das Nações Unidas
sobre os Direitos da Criança e da Constituição Brasileira
de 1988, adotou o “Princípio da Garantia de Direitos” na
expressão da “política de atendimento dos direitos da
criança e do adolescente”, inserida no artigo 86: “A
política de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente far-se-á através de um conjunto articulado
de ações governamentais e não governamentais, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios”.

II. Quando for verificada alguma hipótese de violência ou
ameaça aos direitos da criança e do adolescente
reconhecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990), a
autoridade competente poderá determinar, entre outras
medidas, a matrícula e frequência obrigatórias em
estabelecimento oficial de ensino fundamental e o
encaminhamento da criança ou do adolescente para
abrigo em entidade, com rompimento do vínculo familiar
e privação de liberdade.
Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

II. Ao prestar os primeiros socorros, deve-se ter sempre
uma ideia bem clara do que se vai fazer, para não expor
desnecessariamente o acidentado, verificando se há
ferimento, com o cuidado de não movimentá-lo
excessivamente. Em seguida proceder a um exame
rápido das diversas partes do corpo. Se o acidentado
está consciente, deve-se perguntar por áreas dolorosas
no corpo e incapacidade funcionais de mobilização. É
importante pedir para apontar onde é a dor, pedir para
movimentar as mãos e braços, por exemplo.
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 22.
Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com as normas previstas no Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei Federal n° 8.069, de 13 de
julho de 1990) sobre adoção e acolhimento familiar e
institucional, é correto afirmar que em situações
excepcionais e de urgência, visando preservar o vínculo
familiar, as entidades que mantiverem programa de
acolhimento institucional necessitarão de determinação
prévia da autoridade competente para efetuar
acolhimento de crianças e adolescentes.
II. Em relação aos crimes de trânsito, é correto afirmar
que dirigir automóvel na via pública sem possuir
permissão para dirigir ou habilitação é crime de perigo
concreto, cuja tipificação exige a prova de geração do
perigo de dano.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 23.

QUESTÃO 25.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar
animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos
ou exóticos acarreta pena de detenção, de três meses a
um ano, e multa. Incorre nas mesmas penas quem
realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo,
ainda que para fins didáticos ou científicos, quando
existirem recursos alternativos. A pena é aumentada de
um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.

I. Nos últimos anos, o funcionalismo público vem
desenvolvendo suas competências e adotando melhores
práticas de trabalho, a fim de elevar a eficiência e a
qualidade dos serviços públicos. Mesmo com condições
materiais de trabalho bastante desafiadoras e, muitas
vezes, insuficientes, a sociedade ainda rotula o servidor
como o vilão da burocracia e o responsável pela baixa
qualidade dos serviços públicos. Assim, é fundamental
que o servidor público municipal busque exercer suas
atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo
fim ou procurando prioritariamente resolver situações
procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de
qualquer outra espécie de atraso na prestação dos
serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com
o fim de evitar dano moral ao usuário.

II. É competência dos órgãos e entidades executivos de
trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição,
registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de
tração e propulsão humana e de tração animal,
fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e
arrecadando multas decorrentes de infrações.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 24.

II. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil
do Poder Executivo Federal (decreto nº 1.171, de 22 de
junho de 1994) preceitua que não basta ao servidor
público distinguir entre o bem e o mal, mas acrescer a
isto a ideia de que o fim é sempre o bem comum. Nesse
sentido, o servidor público jamais deve retardar qualquer
prestação de contas, condição essencial da gestão dos
bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.
Marque a alternativa CORRETA:

Leia as afirmativas a seguir:
I. Hierarquia é a ordenada distribuição dos poderes com
subordinação sucessiva de uns aos outros. O servidor
público municipal deve ter respeito à hierarquia, nutrindo
o temor de representar contra qualquer
comprometimento indevido da estrutura em que se
funda o Poder Estatal.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

II. Nos últimos anos, têm sido frequentes as notícias nos
meios de comunicação sobre funcionários públicos que
pouco contribuem para o bem comum, adotando
atitudes que se aproximam da corrupção ou da
ineficiência nos seus serviços. No entanto, há servidores
que honram seu ofício, aplicando-se com todo seu
empenho em seus deveres diários. Ser probo, reto, leal e
justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter,
escolhendo sempre, quando estiver diante de duas
opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem
comum, são alguns dos deveres fundamentais do
servidor público.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 26.

QUESTÃO 28.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. Ao prestar primeiros socorros a um acidentado que
apresenta danos à cabeça e ao pescoço, deve-se
verificar o estado de consciência e a respiração do
mesmo. É possível solicitar que o acidentado movimente
lentamente o pescoço, verificando se há dor nessa
região. É útil perguntar a natureza do acidente, sobre a
sensibilidade e a capacidade de movimentação dos
membros visando confirmar suspeita de fratura na
coluna cervical.

I. Entre os deveres fundamentais do servidor público,
pode-se incluir o de tratar cuidadosamente os usuários
dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação
e contato com o público. Para atingir esse objetivo, o
servidor público deve saber que todos os seus atos
deverão ser pautados na moralidade administrativa,
executados de forma absolutamente desregrada, uma
vez que se identifica com seu patronato na sociedade,
incluindo a si próprio como contribuinte, ajudando a
custear com pagamento de seus tributos a sua
remuneração mensal.

II. A prestação dos primeiros socorros a um acidente
deve ocorrer com atenção e cuidado. É necessário
avaliar o acidentado na posição em que ele se encontra
e só mobilizá-lo com segurança (sem aumentar o
trauma e os riscos). Sempre que possível deve-se
manter o acidentado deitado de costas até que seja
examinada, e até que se saiba quais os danos sofridos.
Não se deve alterar a posição em que se acha o
acidentado, sem antes refletir cuidadosamente sobre o
que aconteceu e qual a conduta mais adequada a ser
tomada.
Marque a alternativa CORRETA:

II. Os códigos de ética e conduta profissional informam
os princípios e deveres dos servidores públicos como
decoro, zelo, dignidade, eficácia e honra, além de outras
qualidades do servidor, suas obrigações que visam o
bem estar da população, bem como as proibições e
punições derivadas do serviço irregular de suas funções,
que obliteram os princípios fundamentais da
administração pública. Um exemplo claro de dever do
servidor público é apresentar-se ao trabalho com
vestimentas adequadas ao exercício da função.
Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 27.

QUESTÃO 29.

Leia as afirmativas a seguir:
I. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção,
respeitando a capacidade e as limitações individuais de
todos os usuários do serviço público, promovendo a
ampla distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade,
religião, cunho político e posição social, abstendo-se,
dessa forma, de causar-lhes dano moral, são deveres
fundamentais do servidor público municipal.
II. O servidor público municipal deve zelar, no exercício
do direito de greve, pelas exigências específicas da
defesa da vida e da segurança coletiva.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Leia as afirmativas a seguir:
I. É necessário que os servidores apliquem os valores
éticos para que os cidadãos possam acreditar na
eficiência dos serviços públicos. Nesse contexto, o
servidor público municipal deve trabalhar em
desarmonia com a estrutura organizacional, respeitando
seus colegas e cada concidadão, desamparando-os. A
fim de auxiliá-lo nesse sentido, existem normas de
conduta que norteiam o comportamento do servidor,
dentre elas estão os códigos de ética municipais e o
Código de Ética da Administração do Poder Executivo
Federal.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

II. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho,
seguindo os métodos mais adequados à sua
organização e distribuição, é um dever do servidor
público municipal.

d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 30.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Dentro do setor público, todas as atividades do
governo afetam a vida de um país. Nesse sentido, toda
ausência injustificada do servidor de seu local de
trabalho é fator de desmoralização do serviço público,
embora não possa levar à desordem nas relações
humanas. Ainda que esse tipo de comportamento seja
recorrente, o mesmo não exige qualquer tipo de punição
ou ação corretiva, pois o servidor público está protegido
de punições em vista da lei nº 8.666, de 12 de maio de
1989.
II. Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo,
função ou emprego público de que seja titular é um
dever fundamental do servidor público. É sua missão,
ainda, ser leal aos princípios éticos e às leis acima das
vantagens financeiras do cargo e ou qualquer outro
interesse particular.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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