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- PORTUGUES- 

 
QUESTÃO 01 

 

 

 

 

As imagens acima são exemplo de 
linguagem: 
a) Verbal  
b) Não-verbal 
c) Artística 
d) Não-artística 
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As imagens acima são exemplo de 

QUESTÃO 02
 

Leia e interprete a imagem abaixo e 
depois assinale a 
com referencia a ela.

a) Os edifícios e outros grandes 
empreendimentos estão explorando os 
grandes centros urbanos.

b) As residências, provavelmente, não 
farão mais parte do cenário d
metrópoles. 

c) É a verticalização dos grandes centros 
urbanos. 

d) O governo das grandes cidades não 
tem interesse nas pessoas pobres, de 
periferia devido a elevados gastos com 
programas sociais e porque a 
informatização substitui a mão de obra 
desses trabalhadores.

  
QUESTÃO 

Leia o texto para responder a questão 
abaixo. 

CÓDIGO SECRETO
 Nicolau tem um amigo que se chama 
Godofredo. Ele inventou um código para se 
comunicar com seus colegas durante a aula. 
No recreio, Godofredo reuniu sua turma para 
contar esta novidade.
 - inventei um código formidável 
Godofredo disse. –
só a gente da turma vai entender.
 E ele mostrou para nós; para cada 
letra a gente faz um gesto. Por exemplo: o 
dedo no nariz é para a letra “a”, o dedo no 
olho esquerdo é “b”, o dedo no olho direito é 
“c”. Têm gestos diferentes para todas as 
letras: a gente coça a orelha, esfrega o 
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QUESTÃO 02 

Leia e interprete a imagem abaixo e 
depois assinale a alternativa incorreta, 
com referencia a ela. 

 
Os edifícios e outros grandes 
empreendimentos estão explorando os 
grandes centros urbanos. 
As residências, provavelmente, não 
farão mais parte do cenário das grandes 

É a verticalização dos grandes centros 

O governo das grandes cidades não 
tem interesse nas pessoas pobres, de 
periferia devido a elevados gastos com 
programas sociais e porque a 
informatização substitui a mão de obra 

trabalhadores. 

QUESTÃO 03 
Leia o texto para responder a questão 

CÓDIGO SECRETO 
Nicolau tem um amigo que se chama 

Godofredo. Ele inventou um código para se 
comunicar com seus colegas durante a aula. 
No recreio, Godofredo reuniu sua turma para 

ntar esta novidade. 
inventei um código formidável – o 

– é um código secreto que 
só a gente da turma vai entender. 

E ele mostrou para nós; para cada 
letra a gente faz um gesto. Por exemplo: o 
dedo no nariz é para a letra “a”, o dedo no 
olho esquerdo é “b”, o dedo no olho direito é 
“c”. Têm gestos diferentes para todas as 
letras: a gente coça a orelha, esfrega o 
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queixo, dá tapas na testa, e assim até z, 
quando a gente fica vesgo. Fantástico!
 Ficamos em fila e o Godofredo disse: 
 - Na classe eu vou mandar uma 
mensagem para vocês, e no próximo recreio 
a gente vê quem entendeu. Já vou avisando: 
para fazer parte da turma tem que conhecer 
o código secreto! 
 Na classe, a professora mandou a 
gente tirar os cadernos e copiar os 
problemas que ela ia escrever no quadro, 
para a gente fazer em casa. Eu fiquei muito 
chateado com isso, principalmente por causa 
do papai, porque ele volta do escritório muito 
cansado, e sem muita vontade de fazer lição 
de matemática. Depois, enquanto a 
professora escrevia no quadro, todo mundo 
se virou para o Godofredo e ficamos 
esperando ele começar a mensagem. Então 
o Godofredo começou a fazer gestos; e não 
era mesmo muito fácil de entender, porque 
ele fazia muito rápido, e depois ele parava 
para escrever no caderno, e depois, como a 
gente estava olhando para ele, ele começava 
a fazer gestos, e ele ficava muito engraçado 
pondo os dedos nas orelhas e dando tapas 
na testa. 
 A mensagem do Godofredo estava 
comprida demais, e era muito chato porque 
nós não podíamos copiar os problemas. É 
mesmo, a gente tinha medo de perder as 
letras da mensagem e de não entender mais 
nada, e então a gente tinha que ficar olhando 
o tempo todo para o Godofredo, que senta 
atrás, no fundo da sala. 
 E depois o Godofredo fez i coçando a 
cabeça, t mostrando a língua, arregalou os 
olhos e parou. Todo mundo se virou e viu 
que a professora não estava mais 
escrevendo e estava olhando para o 
Godofredo. 
 - pois é, Godofredo – a professora 
falou. – eu estou com os seus colegas, 
vendo você fazer as suas micagens. Mas já 
durou demais, não é?  
 Foi no dia seguinte que Godofredo 
nos explicou a mensagem. Ele tinha dito:
 “Não fiquem me olhando desse jeito 
senão a professora vai me pegar”.  
Sempé, Goscinny. O Pequeno Nicolau e 
seus Colegas. São Paulo: Martins fonte
1987. 
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queixo, dá tapas na testa, e assim até z, 
quando a gente fica vesgo. Fantástico! 

Ficamos em fila e o Godofredo disse:  
asse eu vou mandar uma 

mensagem para vocês, e no próximo recreio 
a gente vê quem entendeu. Já vou avisando: 
para fazer parte da turma tem que conhecer 

Na classe, a professora mandou a 
gente tirar os cadernos e copiar os 

ia escrever no quadro, 
para a gente fazer em casa. Eu fiquei muito 
chateado com isso, principalmente por causa 
do papai, porque ele volta do escritório muito 
cansado, e sem muita vontade de fazer lição 
de matemática. Depois, enquanto a 

no quadro, todo mundo 
se virou para o Godofredo e ficamos 
esperando ele começar a mensagem. Então 
o Godofredo começou a fazer gestos; e não 
era mesmo muito fácil de entender, porque 
ele fazia muito rápido, e depois ele parava 

epois, como a 
gente estava olhando para ele, ele começava 
a fazer gestos, e ele ficava muito engraçado 
pondo os dedos nas orelhas e dando tapas 

A mensagem do Godofredo estava 
comprida demais, e era muito chato porque 

problemas. É 
mesmo, a gente tinha medo de perder as 
letras da mensagem e de não entender mais 
nada, e então a gente tinha que ficar olhando 
o tempo todo para o Godofredo, que senta 

E depois o Godofredo fez i coçando a 
strando a língua, arregalou os 

olhos e parou. Todo mundo se virou e viu 
que a professora não estava mais 
escrevendo e estava olhando para o 

a professora 
eu estou com os seus colegas, 

ens. Mas já 

Foi no dia seguinte que Godofredo 
nos explicou a mensagem. Ele tinha dito: 

“Não fiquem me olhando desse jeito 
 

Sempé, Goscinny. O Pequeno Nicolau e 
seus Colegas. São Paulo: Martins fontes, 

 
Sobre o texto apenas uma afirmativa é
incorreta, assinale-a:
 

a) No texto existem 11 parágrafos.
b) Godofredo inventou esse código para 
poder se comunicar com seus colegas durante a 
aula. 
c) Enquanto todos observavam a mensagem, a 
professora percebeu que estavam todos olhando 
para o Godofredo fazendo gestos.
d) Godofredo disse que ia passar a mensagem 
aos colegas no recreio. 

 

QUESTÃO 04

Analise as proposições quanto 

aos ANTÔNIMOS  

I.  bendizer e maldizer;

II. concórdia e discórdia;

III. esperar e desesperar;

IV. ordem e anarquia 
 

a) Apenas I, II e III estão corretas
b) Apenas I e II estão corretas
c) Apenas III e IV estão corretas
d) Todas as proposições estão corretas

QUESTÃO 05
 

Analise as proposições quanto 
aos SINÔNIMOS e assinale a alternativa 
correta: 

I. Adversário e antagonista
II. Gostar e estimar 
III. Extinguir e abolir 
IV. Moral e Imoral 

 
 

a) Apenas I, II e III estão corretas
b) Apenas I e II estão corretas
c)  Apenas III e IV estão corretas
d) Todas as proposições estão corretas
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Sobre o texto apenas uma afirmativa é 
a: 

No texto existem 11 parágrafos. 
Godofredo inventou esse código para      

poder se comunicar com seus colegas durante a 

Enquanto todos observavam a mensagem, a 
que estavam todos olhando 

para o Godofredo fazendo gestos. 
Godofredo disse que ia passar a mensagem 

 

QUESTÃO 04 

Analise as proposições quanto 

bendizer e maldizer; 

concórdia e discórdia; 

esperar e desesperar; 

Apenas I, II e III estão corretas 
Apenas I e II estão corretas 
Apenas III e IV estão corretas 
Todas as proposições estão corretas 

QUESTÃO 05 

Analise as proposições quanto 
e assinale a alternativa 

antagonista 

Apenas I, II e III estão corretas 
Apenas I e II estão corretas 
Apenas III e IV estão corretas 

Todas as proposições estão corretas 
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QUESTÃO 06 
 

Quanto ao uso de crase, assinale a 
alternativa que apresenta o uso correto 
da crase: 
 
a) Vou à Brasília. 
b) Caminhava à passo lento. 
c) Fui à cidade. 
d) Caminhavam passo à passo

 
QUESTÃO 07 

 

Quanto ao Emprego da vírgula no 
período simples, assinale a alternativa 
correta:  
 
a) Londrina a terceira cidade do Sul do 

Brasil, é aprazibilíssima. 
b) As crianças, os pais os professores e 

os diretores irão ao convescote.
c) Ela prefere filmes românticos; o 

namorado, de aventura.  
d) São Paulo 27 de março de 2016, dia 

de páscoa. 

 
QUESTÃO 08 

Assinale a alternativa onde todas as 
palavras estão separadas corretamente:

a) du-e-to, a-mên-do-a, ca-a-tin
ú-de, flu-ir 

b) ab-do-me, sub-ma-ri-no, apti
no, con-vi-cção. 

c)  as-tu-to, ap-to, cír-cu-lo, admi
obtu-rar. 

d) sa-bo-re-ie, es-tei-o, ar-ro-io, com
o, tui-uiú. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 09 
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Quanto ao uso de crase, assinale a 
que apresenta o uso correto 

Caminhavam passo à passo. 

Quanto ao Emprego da vírgula no 
período simples, assinale a alternativa 

Londrina a terceira cidade do Sul do 

As crianças, os pais os professores e 
os diretores irão ao convescote. 
Ela prefere filmes românticos; o 

São Paulo 27 de março de 2016, dia 

Assinale a alternativa onde todas as 
palavras estão separadas corretamente: 

tin-ga, sa-

no, apti-dão, dig-

lo, admi-tir, 

io, com-lui-

Assinale a alternativa onde o h inicial está 
empregado corretamente em todas as 
palavras 
 

a) hostil, hiato, higlu, 
b)humor, hulha, húmus
c) herbívoro, hélice, hébrio
d) híbrido, hediondo, hicterícia.

QUESTÃO 10
 

Assinale a alternativa onde todas as palavras 
estão grafadas corretamente quanto ao uso 
do x ou ch. 
 
a) Depois da fachina, comeu uma caixa de 
ameixa. 
b) Oxalá, não mexam no enxoval. 
c) Tomou uma chícara de chá antes de 
relaxar. 
d) O enchame atravessou 
terra onde estava a enxada.

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS
- MATEMÁTICA

 
QUESTÃO 11

 
Observe a figura e assinale a alternativa que 
a representa em forma de número decimal.

a) 3,6 

b) 24,03 

c) 2,4 

d) 6,24 

QUESTÃO 12
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Assinale a alternativa onde o h inicial está 
empregado corretamente em todas as 

hostil, hiato, higlu,  
b)humor, hulha, húmus 
c) herbívoro, hélice, hébrio 
d) híbrido, hediondo, hicterícia. 

QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa onde todas as palavras 
estão grafadas corretamente quanto ao uso 

a) Depois da fachina, comeu uma caixa de 

b) Oxalá, não mexam no enxoval.  
c) Tomou uma chícara de chá antes de 

d) O enchame atravessou aquela faixa de 
terra onde estava a enxada. 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
MATEMÁTICA- 

QUESTÃO 11 

Observe a figura e assinale a alternativa que 
a representa em forma de número decimal. 

 

QUESTÃO 12 
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Existe uma classe especial de números 
racionais que é composta pelas dízimas 
periódicas — números decimais infinitos 
que são resultados de divisões inexatas.
Assinale a alternativa que não representa 
a dízima periódica de sua respectiva 
fração geratriz. 

 
a) 15 = 1,6666... 

 9                  
b) – 12 = – 0,148148148... 

  81                               
c)   7 = 0,0388888... 

180                         
d)    5 = – 0,2941176471... 

–27                                 
 

QUESTÃO 13 
Analise o poliedro abaixo e assinale a 
alternativa correta: 

 

 

 

 

 

 

 

a) O Poliedro acima é convexo. 
b) O Poliedro da não é convexo porque 

o segmento PT   não está 
inteiramente contido nesse poliedro.

c) O poliedro é côncavo. 
d) O poliedro acima é formado por 10 

triângulo 
 

QUESTÃO 14 
 

Analise a figura e assinale a alternativa 
correta quanto ao vértice, face e aresta do 
sólido apresentado: 
 

 

 

 

a) 6 vértices; 8 faces e 8 arestas. 
b) 8 vértices; 8 faces e 6 arestas. 
c) 6 vértices; 6 faces e 8 arestas. 
d) 8 vértices; 6 faces e 8 arestas. 
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Existe uma classe especial de números  
racionais que é composta pelas dízimas 

números decimais infinitos 
que são resultados de divisões inexatas. 
Assinale a alternativa que não representa 
a dízima periódica de sua respectiva 

Analise o poliedro abaixo e assinale a 

O Poliedro acima é convexo.  
O Poliedro da não é convexo porque 

não está 
inteiramente contido nesse poliedro. 

cima é formado por 10 

Analise a figura e assinale a alternativa 
correta quanto ao vértice, face e aresta do 

  

QUESTÃO 1
Aplicando R$ 1000,00 na poupança o valor 
dos juros em um mês seria de R$ 5,00. Caso 
seja aplicado R$ 4 200,00 no mesmo mês, 
qual seria o valor dos juros?

 
a) R$ 12,00 
b) R$ 20,00 
c) R$ 21,00 
d) R$ 24,00  

 
QUESTÃO 

Dada a função de primeiro grau f(x) = 2x + 3, 
qual é o valor de f(10)?

 
a) 10 
b) 13 
c) 23 
d) 30 

 

QUESTÃO 17
 

Qual das unidades de medida você 
usaria para medir as carteiras, mesa do 
professor, lousa e sala de aula?

 

a) Metro 
b) Centímetro 
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QUESTÃO 15 
Aplicando R$ 1000,00 na poupança o valor 
dos juros em um mês seria de R$ 5,00. Caso 
seja aplicado R$ 4 200,00 no mesmo mês, 
qual seria o valor dos juros? 

QUESTÃO 16 
a função de primeiro grau f(x) = 2x + 3, 

qual é o valor de f(10)? 

QUESTÃO 17 

Qual das unidades de medida você não 
usaria para medir as carteiras, mesa do 
professor, lousa e sala de aula? 
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c) Decímetro 
d) Quilômetro 

. 
QUESTÃO 18 

Observe o gráfico que mostra o 
crescimento de Débora. Depois, assinale 
a alternativa correta. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

a) Aos dois anos de idade faltavam 10 
centímetros para Débora atingir um 
metro de altura. 

b)  Do nascimento até os 4 anos Debora 
cresceu 105 cm. 

c) Pela média, aos 3 anos Débora estaria 
com 1 metro de altura. 

d) Débora  cresceu 40 cm até os 4 anos 
de idade. 

 
QUESTÃO 19 

Assinale a alternativa que traz a resposta 
correta: 
 
Quanto é 9 x 7 + 8 x 8? 
 

a) 119 
b) 135 
c) 568 
d) 127 

 

QUESTÃO 20 
Relacione o nome dos sólidos geométricos 
com os objetos indicados na cena  e assinale 
a alternativa que representa corretamente os 
mesmos: 
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Observe o gráfico que mostra o 
crescimento de Débora. Depois, assinale 

Aos dois anos de idade faltavam 10 
centímetros para Débora atingir um 

Do nascimento até os 4 anos Debora 

Pela média, aos 3 anos Débora estaria 

Débora  cresceu 40 cm até os 4 anos 

Assinale a alternativa que traz a resposta 

geométricos 
com os objetos indicados na cena  e assinale 
a alternativa que representa corretamente os 

 

 

a)  A - Pirâmide; B 
quadrangular; D 
triangulo;  F – cilindro; G 
cilindro; I – cone;  J 
paralelogramo; M 
 

b) A - Pirâmide quadrangular; B 
esfera; C – pirâmide; D 
cone; F – cilindro; G 
cone;  J – paralelogramo; L 
M – cubo. 
 
c) A - Pirâmide quadrangular; 

esfera; C – pirâmide; D 
F – cilindro; G – esfera; H 
J – retângulo; L – paralelogramo; M 

 
d) A - Pirâmide; B 
quadrangular; D – 
F – cilindro; G – circunfer
– cone;  J –
paralelogramo; M –

 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS
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Pirâmide; B – esfera; C – pirâmide 
quadrangular; D – paralelogramo; E – 

cilindro; G – esfera; H – 
cone;  J – paralelogramo; L – 

paralelogramo; M – cubo. 

Pirâmide quadrangular; B – 
pirâmide; D – paralelogramo; E – 

cilindro; G – esfera; H – cilindro; I – 
paralelogramo; L – paralelogramo; 

Pirâmide quadrangular; B – 
pirâmide; D – retângulo; E – cone; 

esfera; H – cilindro; I – cubo;  
paralelogramo; M – cone. 

Pirâmide; B – esfera; C – pirâmide 
 paralelogramo; E – cone; 

circunferência; H – cilindro; I 
– paralelogramo; L – 
– cubo. 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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QUESTÃO 21 

Leia a reportagem, Ações por 'pílula do 
câncer' travam USP, publicada no Estadão 
15/02/2016 e faça o que se pede  abaixo.

 
Ações por 'pílula do câncer' travam USP
Uma enxurrada de ações judiciais 
relacionadas à "pílula do câncer" está 
travando o sistema jurídico da Universidade 
de São Paulo (USP). Desde o início da 
polêmica nacional sobre o suposto 
medicamento, em junho de 2015, a 
instituição já foi citada em mais de 13 mil 
processos movidos por pacientes que 
exigem o fornecimento da substância, 
acreditando tratar-se de uma cura para o 
câncer. 
"Caímos numa armadilha", disse à 
reportagem o vice-reitor da USP, Vahan 
Agopyan. "Estamos sendo obrigados pela 
Justiça a fornecer um produto que não 
sabemos o que é, não sabemos o que pode 
fazer nas pessoas, e está sendo produzido 
em condições totalmente inadequadas. É 
uma situação muito constrangedora."

Os processos são tantos, segundo Vahan, 
que estão interferindo no funcionamento de 
toda a USP, e não apenas nas atividades do 
Instituto de Química de São Carlos (IQSC), 
onde a substância é produzida de forma 
artesanal em um laboratório sem qualificação 
sanitária para produção de fármacos. "Nosso
jurídico não está conseguindo atender às 
necessidades da universidade porque a 
maioria dos nossos procuradores está 
ocupada respondendo às demandas judiciais 
do medicamento", relata Vahan. "Vários 
processos importantes estão sendo 
prejudicados." 

A Procuradoria-Geral da USP chega a 
receber mais de cem processos por dia, 
oriundos de quase todos os Estados do País 
- e a universidade tem obrigação legal de 
responder a todos eles. Dos 13 mil 
processos, cerca de 7 mil são liminares 
concedidas por juízes do Estado de São 
Paulo, obrigando a universidade a fornecer a 
substância para pacientes com câncer ....

O nome do medicamento que promete a 
cura do câncer  chama-se: 
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Leia a reportagem, Ações por 'pílula do 
câncer' travam USP, publicada no Estadão - 
15/02/2016 e faça o que se pede  abaixo. 

'pílula do câncer' travam USP 
Uma enxurrada de ações judiciais 
relacionadas à "pílula do câncer" está 
travando o sistema jurídico da Universidade 
de São Paulo (USP). Desde o início da 
polêmica nacional sobre o suposto 
medicamento, em junho de 2015, a 
instituição já foi citada em mais de 13 mil 
processos movidos por pacientes que 
exigem o fornecimento da substância, 

se de uma cura para o 

"Caímos numa armadilha", disse à 
reitor da USP, Vahan 
sendo obrigados pela 

Justiça a fornecer um produto que não 
sabemos o que é, não sabemos o que pode 
fazer nas pessoas, e está sendo produzido 
em condições totalmente inadequadas. É 
uma situação muito constrangedora." 

Os processos são tantos, segundo Vahan, 
que estão interferindo no funcionamento de 
toda a USP, e não apenas nas atividades do 
Instituto de Química de São Carlos (IQSC), 
onde a substância é produzida de forma 
artesanal em um laboratório sem qualificação 
sanitária para produção de fármacos. "Nosso 
jurídico não está conseguindo atender às 
necessidades da universidade porque a 
maioria dos nossos procuradores está 
ocupada respondendo às demandas judiciais 
do medicamento", relata Vahan. "Vários 
processos importantes estão sendo 

Geral da USP chega a 
receber mais de cem processos por dia, 
oriundos de quase todos os Estados do País 

e a universidade tem obrigação legal de 
responder a todos eles. Dos 13 mil 
processos, cerca de 7 mil são liminares 

o de São 
Paulo, obrigando a universidade a fornecer a 
substância para pacientes com câncer .... 

O nome do medicamento que promete a 

a)  Fosfoetanolamina
b) Metilergonovina
c) Acebrofilina 
d) Fenazopiridina

 
 

QUESTÃO 22
 
Obama visita _______ 
últimos remanescentes da Guerra Fria nas 
Américas” 
Em pronunciamento no Teatro da capital, 
transmitido ao vivo para toda população do 
país nesta terça-feira (22), o presidente dos 
Estados Unidos, Barack Obama, disse que o 
momento vivido nas relações entre os EUA e 
_________ exige que sejam enterrados “os 
últimos remanescentes da Guerra Fria nas 
Américas”. Obama foi muito aplaudido 
quando mencionou a questão do embargo 
comercial e financeiro que afeta o país há 
mais de 50 anos. Segundo e
um “fardo ultrapassado para o povo do país”. 
Mas afirmou também que há problemas que 
precisam ser resolvidos antes que ele possa 
convencer o Congresso norte
levantar o embargo. “As diferenças entre 
nossos governos ao longo desse
anos são reais”, acrescentou Obama em 
referência às questões dos direitos humanos 
e de eleições livres.
O país da reportagem, que deveria estar nas 
lacunas do texto, recentemente visitado por 
Obama é: 
 
a) Inglaterra 
b) Cuba 
c) Argentina 
d) Brasil 

 
QUESTÃO 23

 
 Analise as proposições sobre a delação 
premiada. 
 
I. Delação premiada trata
de investigação em que um acusado dá 
detalhes que possam revelar um esquema 
criminoso ou prender outros integrantes de 
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Fosfoetanolamina 
Metilergonovina 

 
Fenazopiridina 

QUESTÃO 22 

Obama visita _______ e exige enterrar “os 
últimos remanescentes da Guerra Fria nas 

Em pronunciamento no Teatro da capital, 
transmitido ao vivo para toda população do 

feira (22), o presidente dos 
Estados Unidos, Barack Obama, disse que o 

o nas relações entre os EUA e 
_________ exige que sejam enterrados “os 
últimos remanescentes da Guerra Fria nas 
Américas”. Obama foi muito aplaudido 
quando mencionou a questão do embargo 
comercial e financeiro que afeta o país há 
mais de 50 anos. Segundo ele, o embargo é 
um “fardo ultrapassado para o povo do país”. 
Mas afirmou também que há problemas que 
precisam ser resolvidos antes que ele possa 
convencer o Congresso norte-americano a 
levantar o embargo. “As diferenças entre 
nossos governos ao longo desses muitos 
anos são reais”, acrescentou Obama em 
referência às questões dos direitos humanos 
e de eleições livres. 
O país da reportagem, que deveria estar nas 
lacunas do texto, recentemente visitado por 

QUESTÃO 23 

Analise as proposições sobre a delação 

I. Delação premiada trata-se de um recurso 
de investigação em que um acusado dá 
detalhes que possam revelar um esquema 
criminoso ou prender outros integrantes de 



CÂMARA MUNICIPAL SEVERÍNIA
CADERNO DE PROVAS: CONHECIMENTOS 

 

 

 

uma quadrilha. A essência da delação 
premiada é a incriminação de terceiros a 
partir de depoimentos dados por alguém que 
teve participação e que pode ser um 
suspeito, um investigado, um indiciado ou 
réu. Na lei brasileira, a delação premiada é 
chamada “acordo de leniência”. 
 
II.  Em troca das informações o acusado 
pode receber benefícios diversos no 
processo penal, como a redução de sua 
pena – que pode ser de um a dois terços 
cumprimento de pena em regime abrandado 
(como o semiaberto e o domiciliar), o perdão 
judicial pleno ou outros, a critério da Justiça. 
Quando o acusado vai a julgamento, o juiz 
avalia se a sua delação de fato colaborou 
com as investigações. Se ele considera que 
sim, o réu ganha o benefício acertado, se 
julgar que o réu mentiu, ele perde o 
benefício. 
 
III.  O recurso da delação premiada só pode 
ser aplicado em casos específicos de crimes 
contra o Sistema Financeiro Nacional, contra 
a ordem tributária e os praticados por 
organização criminosa. No caso das 
empresas jurídicas, a delação foi incluída na 
Lei Anticorrupção, sancionada por Dilma 
Rousseff, seguindo tendência de adoção 
desse mecanismo nos Estados Unidos e 
países europeus. 
 
IV.  A proposta de delação premiada parte de 
qualquer cidadão ou dos advogados de 
defesa. Quando aceita, ela é conduzida em 
sigilo judicial. Esse sigilo obrigatoriamente 
termina ao final das investigações e do 
processo.  
 
As assertivas corretas estão na alternativa:
 
a) I, II e III  apenas 
b) II, III e IV apenas 
c) I e IV apenas 
d) I e II apenas 

 
QUESTÃO 24 

Dentre os Impactos ambientais mencionados 
abaixo, causados pelo acidente em Mariana
MG, um não corresponde ao fato, assinale
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uma quadrilha. A essência da delação 
ada é a incriminação de terceiros a 

partir de depoimentos dados por alguém que 
teve participação e que pode ser um 
suspeito, um investigado, um indiciado ou 
réu. Na lei brasileira, a delação premiada é 

rmações o acusado 
pode receber benefícios diversos no 
processo penal, como a redução de sua 

que pode ser de um a dois terços –, o 
cumprimento de pena em regime abrandado 
(como o semiaberto e o domiciliar), o perdão 

io da Justiça. 
Quando o acusado vai a julgamento, o juiz 
avalia se a sua delação de fato colaborou 
com as investigações. Se ele considera que 
sim, o réu ganha o benefício acertado, se 
julgar que o réu mentiu, ele perde o 

delação premiada só pode 
ser aplicado em casos específicos de crimes 
contra o Sistema Financeiro Nacional, contra 
a ordem tributária e os praticados por 
organização criminosa. No caso das 
empresas jurídicas, a delação foi incluída na 

cionada por Dilma 
Rousseff, seguindo tendência de adoção 
desse mecanismo nos Estados Unidos e 

IV.  A proposta de delação premiada parte de 
qualquer cidadão ou dos advogados de 
defesa. Quando aceita, ela é conduzida em 

e sigilo obrigatoriamente 
termina ao final das investigações e do 

As assertivas corretas estão na alternativa: 

Dentre os Impactos ambientais mencionados 
usados pelo acidente em Mariana-

corresponde ao fato, assinale-o. 

(uol.com.br/atualidades/desastre
mariana-mg.htm) 

 
a) O primeiro impacto causado pela lama 

foi observado nos municípios atingidos, 
que foram parcialmente cobertos. Essa 
cobertura, quando secar, pavimentará o 
local, formando uma espécie de capa de 
cimento, onde nada cresce. Além disso, 
o material possui pouca matéria 
orgânica, o que dificultará o surgimento 
de uma nova vegetação. Nesse local, 
será impossível, por exemplo, o 
desenvolvimento de agricultura. Podem 
ocorrer ainda desestruturação química 
do solo e alteração do PH.

 
b) A  grande quantidade de lama demorará 

anos para secar completamente e, 
enquanto isso, nada poderá ser 
construído ali. Sem resistência para a 
construção de 
desenvolvimento de vida, a área tornou
se completamente inabitável.
A lama também atingiu os rios da região, 
começando pelo Rio Gualaxo, atingindo 
o rio Carmo, até chegar ao Rio Doce, 
responsável pelo abastecimento de 
vários município
lama tornou a água imprópria para o 
consumo humano e para a sobrevivência 
de várias espécies.

 
c) Os rios atingidos tiveram grande perda 

em biodiversidade. Após o acidente, 
os peixes, por exemplo, tiveram suas 
brânquias obstruídas pel
morrendo em consequência da falta 
de oxigênio. Além de peixes, outras 
espécies morreram, tanto 
macroscópicas quanto microscópicas, 
como  Sapo Folha, Tartaruga
Couro e Ariranha . Segundo alguns 
biólogos, o rio Doce, por exemplo, 
precisará de 100 
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(uol.com.br/atualidades/desastre-ambiental-

O primeiro impacto causado pela lama 
foi observado nos municípios atingidos, 
que foram parcialmente cobertos. Essa 

tura, quando secar, pavimentará o 
local, formando uma espécie de capa de 
cimento, onde nada cresce. Além disso, 
o material possui pouca matéria 
orgânica, o que dificultará o surgimento 
de uma nova vegetação. Nesse local, 
será impossível, por exemplo, o 

envolvimento de agricultura. Podem 
ocorrer ainda desestruturação química 
do solo e alteração do PH. 

A  grande quantidade de lama demorará 
anos para secar completamente e, 
enquanto isso, nada poderá ser 
construído ali. Sem resistência para a 
construção de casas e sem formas de 
desenvolvimento de vida, a área tornou-
se completamente inabitável. 
A lama também atingiu os rios da região, 
começando pelo Rio Gualaxo, atingindo 
o rio Carmo, até chegar ao Rio Doce, 
responsável pelo abastecimento de 
vários municípios. Ao atingir os rios, a 
lama tornou a água imprópria para o 
consumo humano e para a sobrevivência 
de várias espécies. 

Os rios atingidos tiveram grande perda 
em biodiversidade. Após o acidente, 
os peixes, por exemplo, tiveram suas 
brânquias obstruídas pela lama, 
morrendo em consequência da falta 
de oxigênio. Além de peixes, outras 
espécies morreram, tanto 
macroscópicas quanto microscópicas, 
como  Sapo Folha, Tartaruga-de-
Couro e Ariranha . Segundo alguns 
biólogos, o rio Doce, por exemplo, 
precisará de 100 anos para se 
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recuperar do dano causado pelo 
acidente. 
 

d) Os rios foram afetados também de 
outras formas. Além da morte trágica 
da vida aquática, a lama pode 
provocar assoreamento de rios, desvio 
de cursos de água, diminuição da 
profundidade e soterramento de
nascentes. A mata ciliar ao redor dos 
rios também foi completamente 
destruída. Com a passagem dos 
resíduos, muitas árvores foram 
arrancadas e algumas espécies 
vegetais foram completamente 
soterradas pela lama. 

 
 

QUESTÃO 25 
 

Uma doença recém-chegada no Bra
deixando todos em alerta, em especial as 
grávidas. Essa doença, causada por um 
vírus, apesar de, até então, não estar 
relacionada com danos graves à saúde, foi 
relacionada recentemente com um grave 
surto de microcefalia no Brasil. 

 
Assinale a alternativa que traz o nome e a 
relação correta da doença afirmada na frase 
acima.  
 
a) Dengue, sendo recomendado 
apenas o tratamento de sintomas. O uso de 
paracetamol ou dipirona pode ajudar o 
paciente a diminuir a dor e, em casos de 
coceiras, pode ser recomendado o uso de 
anti-histamínicos. Não se recomenda o uso 
de ácido acetilsalicílico, uma vez que 
aumenta os riscos de hemorragias. 
 
b) H1N1 – Gripe Suína, que provoca o 
comprometimento do sistema nervoso central 
em alguns casos. Além disso, a infecção pelo 
vírus  foi associada ao desenvolvimento de 
microcefalia, uma malformação em que 
recém-nascidos possuem perímetro cefálico 
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recuperar do dano causado pelo 

Os rios foram afetados também de 
outras formas. Além da morte trágica 
da vida aquática, a lama pode 
provocar assoreamento de rios, desvio 
de cursos de água, diminuição da 
profundidade e soterramento de 
nascentes. A mata ciliar ao redor dos 
rios também foi completamente 
destruída. Com a passagem dos 
resíduos, muitas árvores foram 
arrancadas e algumas espécies 
vegetais foram completamente 

chegada no Brasil está 
deixando todos em alerta, em especial as 
grávidas. Essa doença, causada por um 
vírus, apesar de, até então, não estar 
relacionada com danos graves à saúde, foi 
relacionada recentemente com um grave 

Assinale a alternativa que traz o nome e a 
relação correta da doença afirmada na frase 

Dengue, sendo recomendado 
apenas o tratamento de sintomas. O uso de 

pode ajudar o 
paciente a diminuir a dor e, em casos de 
coceiras, pode ser recomendado o uso de 

histamínicos. Não se recomenda o uso 
de ácido acetilsalicílico, uma vez que 

 

Gripe Suína, que provoca o 
etimento do sistema nervoso central 

em alguns casos. Além disso, a infecção pelo 
vírus  foi associada ao desenvolvimento de 
microcefalia, uma malformação em que 

nascidos possuem perímetro cefálico 

menor que o normal (menor que 33 cm). 
Essa malformação está relacionada com 
retardo mental em 90% dos casos.
 
c) Vírus Zika. O paciente pode apresentar 
febre, vômitos, tosse, dores no corpo, de 
cabeça, musculares e nas articulações, mal
estar, irritação nos olhos e manchas no 
corpo. A doença normalmente tem 
de três a sete dias e pode ser assintomática 
em alguns casos. 
 
d) Chikungunya, é transmitido pelos 
mosquitos do gênero Aedes, como o Aedes 
aegypti. Além dessa forma de contaminação, 
estudos indicam que a transmissão pode 
ocorrer de forma perinatal,
mesmo transfusional.
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QUESTÃO 26
 

O Guarda Noturno
 

a) Pessoa capacitada a zelar pela ordem, 
em qualquer local que se encontrar, 
visando a satisfação do usuário final do 
seu serviço. 
 
b) Pessoa capacitada a 
nos limites do seu local de trabalho,  
visando a satisfação do usuário final do 
seu serviço. 
 
c) Pessoa capacitada para  fazer valer os 
direitos e garantias individuais das 
pessoas que estiverem sob sua 
responsabilidade.
 
d) Pessoa capacit
estar da sociedade,  dentro ou fora do  
seu local de trabalho,  visando a 
satisfação do usuário final do seu serviço.
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menor que o normal (menor que 33 cm). 
o está relacionada com 

retardo mental em 90% dos casos. 

c) Vírus Zika. O paciente pode apresentar 
febre, vômitos, tosse, dores no corpo, de 
cabeça, musculares e nas articulações, mal-
estar, irritação nos olhos e manchas no 
corpo. A doença normalmente tem duração 
de três a sete dias e pode ser assintomática 

d) Chikungunya, é transmitido pelos 
mosquitos do gênero Aedes, como o Aedes 
aegypti. Além dessa forma de contaminação, 
estudos indicam que a transmissão pode 
ocorrer de forma perinatal, sexual e até 
mesmo transfusional. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26 

Guarda Noturno é: 

a) Pessoa capacitada a zelar pela ordem, 
em qualquer local que se encontrar, 
visando a satisfação do usuário final do 

b) Pessoa capacitada a zelar pela ordem 
nos limites do seu local de trabalho,  
visando a satisfação do usuário final do 

c) Pessoa capacitada para  fazer valer os 
direitos e garantias individuais das 
pessoas que estiverem sob sua 
responsabilidade. 

d) Pessoa capacitada a zelar pelo bem 
estar da sociedade,  dentro ou fora do  
seu local de trabalho,  visando a 
satisfação do usuário final do seu serviço. 
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QUESTÃO 27 
 

Em relação ao conceito  de “área de guarda” 
de responsabilidade do Guarda Noturno
podemos afirmar que: 
 

a) Envolve todo o imóvel vigiado, tendo 
pontos fixos, como por exemplo, controle de 
acessos a demais áreas cobertas através de 
serviço móvel de fiscalização e vigilância, 
com total controle das instalações físicas.
 
b) Envolve o imóvel vigiado, e os que 
estiverem num raio de até 100 metros do seu 
ponto fixos, devendo controlar rigorosamente 
a entrada e saída, com total parcialidade. 
 
c) Envolve tudo que estiver no raio de sua 
visão, sem a necessidade de controle das 
instalações físicas. 
 
d) Envolve o imóvel vigiado e os 
confrontantes. 
 

 
QUESTÃO 28 

 
Quando da realização das Rondas, o 
Noturno deverá atentar para finalidade dessa 
atividade que é: 

 

a) Verificar a regularidade dos serviços 
prestados por todos em seu local de 
trabalho.  
 
b)  Verificar, em todas as áreas de sua 
responsabilidade, se há ou não a 
necessidade de mais vigias durante o turno.
 
c) Cobrir os espaços vazios existentes entre 
pontos fixos de segurança. 
  
d) Coibir o trânsito de pessoas nos espaços 
vazios existentes entre pontos fixos de 
segurança.  
 

 
QUESTÃO 29 
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Em relação ao conceito  de “área de guarda” 
Guarda Noturno, 

a) Envolve todo o imóvel vigiado, tendo 
pontos fixos, como por exemplo, controle de 
acessos a demais áreas cobertas através de 
serviço móvel de fiscalização e vigilância, 
com total controle das instalações físicas. 

b) Envolve o imóvel vigiado, e os que 
estiverem num raio de até 100 metros do seu 
ponto fixos, devendo controlar rigorosamente 
a entrada e saída, com total parcialidade.  

c) Envolve tudo que estiver no raio de sua 
visão, sem a necessidade de controle das 

d) Envolve o imóvel vigiado e os 

Quando da realização das Rondas, o Guarda 
deverá atentar para finalidade dessa 

a) Verificar a regularidade dos serviços 
prestados por todos em seu local de 

b)  Verificar, em todas as áreas de sua 
responsabilidade, se há ou não a 
necessidade de mais vigias durante o turno. 

c) Cobrir os espaços vazios existentes entre 

d) Coibir o trânsito de pessoas nos espaços 
vazios existentes entre pontos fixos de 

Todo cidadão que ocupar cargo público de 
Guarda Noturno fica impedido de:

a) Exercer mandato eletivo.
 
b) Ausentar-se do município em que presta 
serviço, nos dias de folga, sem comunicação 
prévia ao seu superior.

 
c) Filiar-se a associações de classe.

 
d) N.D.A. 

 
 

QUESTÃO 30
 
No exercício do cargo público de 
Noturno, quando eleito para ocupar cargo 
em sindicato, o servidor tem assegurado os 
seguintes direitos:

 
a) Afastar-se de suas funções durante o 
tempo em que durar o mandato, recebendo 
seus vencimentos e vantagens, nos termos 
da lei. 
 
b) Afastar-se de suas funções sempre que 
precisar ausentar
necessário a compensação de horas, 
visando a isonomia.
 
c) Afastar-se de suas funções durante o 
tempo em que durar o mandato, recebendo 
seus vencimentos diretamente do sindicato.
 
d) Exercer os dois cargos, se houver 
compatibilidade, podendo receber 
vencimentos e vantagens de ambos.
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Todo cidadão que ocupar cargo público de 
fica impedido de: 

a) Exercer mandato eletivo. 

do município em que presta 
serviço, nos dias de folga, sem comunicação 
prévia ao seu superior. 

se a associações de classe. 

QUESTÃO 30 

No exercício do cargo público de Guarda 
, quando eleito para ocupar cargo 

servidor tem assegurado os 
seguintes direitos: 

se de suas funções durante o 
tempo em que durar o mandato, recebendo 
seus vencimentos e vantagens, nos termos 

se de suas funções sempre que 
precisar ausentar-se para reuniões, sendo 
necessário a compensação de horas, 
visando a isonomia. 

se de suas funções durante o 
tempo em que durar o mandato, recebendo 
seus vencimentos diretamente do sindicato. 

d) Exercer os dois cargos, se houver 
compatibilidade, podendo receber seus 
vencimentos e vantagens de ambos. 
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