
1 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 

CONCURSO PÚBLICO 
CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

ESPECIFICA 
 
QUESTÃO 1 
1. Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA, são considerados 
direitos fundamentais: 
I. Direito à vida e à saúde; 
II. Direito a prisão especial nos casos de 
privação de liberdade; 
III. Direito à liberdade, ao respeito e à 
dignidade. 
a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) Apenas o item I está correto. 
c) Os itens II e III estão corretos. 
d) Os itens I e III estão corretos. 
 
QUESTÃO 2 
O Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei 8.069/1990), em seu art. 130, dispõe: 
“Verificada a hipótese de maus tratos, 
opressão ou abuso sexual, impostos 
pelos pais ou responsável, a autoridade 
judiciária poderá determinar, como 
medida cautelar, o afastamento do 
agressor da moradia comum”. 
Considerando que a suspeita e até 
mesmo o diagnóstico da violência, muitas 
vezes é realizado em primeira mão nos 
serviços de saúde, assinale a alternativa 
que corresponde ao disposto no Estatuto 
da Criança e do Adolescente para esses 
casos. 
a) Os casos de suspeita ou confirmação 
de maus-tratos contra criança ou 
adolescente serão, obrigatoriamente, 
comunicados ao Conselho Tutelar da 
respectiva localidade, sem prejuízo de 
outras providências legais. 
b) Em caso de suspeita ou confirmação 
de maus-tratos, comunicar aos avós ou 
parentes próximos a situação, buscando 
assegurar proteção integral à criança ou 
adolescente. 
 
 
 

 
c) Em caso de suspeita ou confirmação 
de maus-tratos, coibir o convívio com os 
familiares ou responsáveis, somente 
permitindo seu retorno, mediante 
autorização expressa do Poder 
Judiciário. 
d) Os casos de suspeita ou confirmação 
de maus-tratos, contra criança ou 
adolescente devem ser comunicados 
somente ao Conselho de Direitos da 
Criança e do Adolescente e à Comissão 
de Direitos Humanos da localidade, 
mediante sigilo. 
 
QUESTÃO 3 
Não se constitui em medida 
socioeducativa aplicável ao adolescente 
a quem se atribua a prática de ato 
infracional: 
a) Advertência; 
b) Obrigação de reparar o dano; 
c) Confissão; 
d) Liberdade assistida. 
 
QUESTÃO 4 
Art. 4º: É dever da família, da 
comunidade, da sociedade em geral e do 
Poder Público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária (ECA – 
Estatuto da Criança e do Adolescente). 
Em relação a essa priorização citada no 
caput do Art. 4º, marque o item  
INCORRETO:  
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a) Precedência de atendimento nos 
serviços públicos ou de relevância 
pública 
b) Preferência na formulação e na 
execução de legislações penais 
c) Destinação privilegiada de recursos 
públicos nas áreas relacionadas com a 
proteção à infância e à juventude 
d) Primazia de receber proteção e 
socorro, em quaisquer circunstâncias 
 
QUESTÃO 5 
O ECA - Estatuto da Criança e do 
Adolescente legisla sobre produtos e 
serviços que tem venda proibida a crianças 
e adolescentes, em seu artigo 81. Listamos, 
aqui, alguns destes produtos e serviços. 
Marque o item, onde não consta um produto 
ou serviço de comercialização proibida a 
crianças e adolescentes: 
a) Bebidas Alcoólicas 
b) Bilhetes Lotéricos e equivalentes 
c) Jogos e filmes de classificação etária 
livre 
d) Armas, munições e explosivos 
 
QUESTÃO 6 
A segurança pública, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, é 
exercida para a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e 
do patrimônio, através dos seguintes 
órgãos, com exceção da: 
a) Polícia Federal 
b) Polícia Ferroviária Federal 
c) Guardas Civis Metropolitanas 
d) Polícia Militar e Corpo de Bombeiros 
 
QUESTÃO 7 
A presente Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, como o ideal comum a 
ser atingido por todos os povos e todas 
as nações, com o objetivo de que cada 
indivíduo e cada órgão da sociedade, 
tendo sempre em mente, esta 
Declaração, se esforce, através do 
ensino e da educação, por promover o 
respeito a esses direitos e liberdades, e, 
pela adoção de medidas progressivas de 
caráter nacional e internacional, por 

assegurar o seu reconhecimento e a sua 
observância universal e efetiva, tanto 
entre os povos dos próprios Estados-
Membros, quanto entre os povos dos 
territórios, sob sua jurisdição. Em relação 
ao seu artigo 1º, marque a opção 
CORRETA: 
a) Todas as pessoas nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos. São 
dotadas de razão e consciência e devem 
agir em relação umas às outras com 
espírito de fraternidade 

b) Todas as pessoas nascem livres e 
iguais em obrigações e direitos. São 
dotadas de razão e consciência e devem 
agir em relação umas às outras com 
espírito de solidariedade 

c) Todas as pessoas nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos. São 
dotadas de caráter e personalidade e 
devem agir em relação umas às outras 
com espírito de fraternidade 

d) Todas as pessoas nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos. São 
dotadas de razão e consciência e devem 
agir em relação umas às outras com 
espírito de solidariedade 

 
QUESTÃO 8 
A Lei 9.455, de 7 de abril de 1997, define 
os Crimes de Tortura e dá outras 
providências em relação ao tema. Analise 
os itens abaixo sobre a citada Lei: 
I. Submeter alguém, sob sua guarda, 
poder ou autoridade, com emprego de 
violência ou grave ameaça, a intenso 
sofrimento físico ou mental, como forma 
de aplicar castigo pessoal ou medida de 
caráter preventivo constitui crime de 
tortura 
II. Constranger alguém com emprego de 
violência ou grave ameaça, causando-lhe 
sofrimento físico ou mental com o fim de 
obter informação, declaração ou 
confissão da vítima ou de terceira pessoa 
constitui crime de tortura; 
III. O crime de tortura é afiançável e 
suscetível de graça ou anistia; 
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IV. O disposto nesta Lei aplica-se, ainda, 
quando o crime não tenha sido cometido 
em território nacional, sendo a vítima 
brasileira ou encontrando-se o agente, 
em local sob jurisdição brasileira. 
Analisados os itens é correto afirmar 
que: 
a) Apenas o item I está incorreto 
b) Apenas o item II está incorreto 
c) Apenas o item III está incorreto 
d) Apenas o item IV está incorreto 
 
QUESTÃO 9 
A Lei 11.340/2006 é fruto de um Projeto 
de Lei, amplamente discutido, dentro da 
Câmara dos Deputados. Com uma 
grande mobilização a Câmara dos 
Deputados realizou inúmeras audiências 
públicas com vários setores da 
sociedade, a fim de oferecer ao País uma 
Lei que protegesse a mulher das 
agressões, no âmbito familiar, e 
acabasse com a impunidade. O 
Congresso aprovou o novo diploma legal, 
que foi batizado de Lei Maria da Penha, 
em homenagem à farmacêutica cearense 
Maria da Penha Maia Fernandes, que em 
1983 recebeu um tiro do marido, 
enquanto dormia. Em relação à Lei 
supracitada, marque o item 
INCORRETO: 
a) Artigo 2º - Toda mulher, 
independentemente de classe, raça, 
etnia, orientação sexual, renda, cultura, 
nível educacional, idade e religião, goza 
dos direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sendo-lhe asseguradas 
as oportunidades e facilidades para viver, 
sem violência, preservar sua saúde física 
e mental e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual e social; 
b) Artigo 3º - Serão asseguradas às 
mulheres, as condições para o exercício 
efetivo dos direitos à vida, à segurança, à 
saúde, à alimentação, à educação, à 
cultura, à moradia, ao acesso à justiça, 
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 
respeito e à convivência familiar e 
comunitária; 

c) Art. 3º § 2º - Cabe à família, à 
sociedade e aos governos criar as 
condições necessárias para o efetivo 
exercício dos direitos enunciados no 
caput; 
d) Art. 6º - A violência doméstica e 
familiar contra a mulher constitui uma das 
formas de violação dos direitos humanos 
 
QUESTÃO 10 
Segundo o artigo 7º da Lei Maria da 
Penha, é considerada violência contra a 
mulher, com exceção de: 
a) Violência Emocional 
b) Violência Física 
c) Violência Psicológica 
d) Violência Patrimonial 
 
QUESTÃO 11 
Segundo a Lei Maria da Penha, 
constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou 
separadamente, as seguintes medidas 
protetivas de urgência, com exceção de: 
a) Suspensão da posse ou restrição do 
porte de armas, com comunicação ao 
órgão competente, nos termos da Lei no 
10.826, de 22 de dezembro de 2003; 
b) Restrição ou suspensão de visitas aos 
dependentes menores, ouvida a equipe 
de atendimento multidisciplinar ou serviço 
similar; 
c) Prestação de alimentos definitivos 
d) Afastamento do lar, domicílio ou local 
de convivência com a ofendida. 
 
QUESTÃO 12 
De acordo com a Constituição Federal de 
1988, em seu artigo 193, a ordem social 
tem: 
a) Como base o primado da educação e, 
como objetivo o bem-estar e a 
prosperidade; 
b) Como base o primado da saúde e, 
como objetivo o bem-estar econômico e 
social; 
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c) Como base o primado da segurança e, 
como objetivo o bem-estar financeiro e 
social; 
d) Como base o primado do trabalho e, 
como objetivo o bem-estar e a justiça 
sociais. 
 
QUESTÃO 13 
O Estatuto do Idoso foi promulgado em 
2003, após mais de sete anos de intenso 
debate entre a Câmara dos Deputados e 
representantes da sociedade. 
Confirmando e sistematizando o conjunto 
de regras já vigentes sobre o tema, o 
Estatuto veio garantir, na especificidade, 
os direitos fundamentais da pessoa 
idosa, principalmente, no que se refere 
às suas condições de saúde, dignidade e 
bem-estar. Configurou, sem dúvida, uma 
importante contribuição do Congresso 
Nacional para a cidadania dos brasileiros. 
Em relação a este Estatuto é CORRETO 
dizer que: 
a) É instituído o Estatuto do Idoso, 
destinado a regular os direitos 
assegurados às pessoas com idade igual 
ou superior a sessenta e cinco anos; 
b) O envelhecimento é um direito 
personalíssimo e a sua proteção um 
direito social, nos termos desta Lei e da 
legislação vigente; 
c) Os conselhos nacional, estaduais, do 
Distrito Federal e municipais do idoso, 
conselhos tutelares e associações 
nacionais de aposentados, zelarão pelo 
cumprimento dos direitos do idoso, 
definidos nesta Lei; 
d) Os alimentos serão prestados ao 
idoso, na forma da lei penal. 
 
QUESTÃO 14 
Ainda sobre o Estatuto do Idoso: 
Art. 17. Ao idoso que esteja no domínio 
de suas faculdades mentais é 
assegurado o direito de optar pelo 
tratamento de saúde que lhe for 
reputado, mais favorável. Parágrafo 
único. Não estando o idoso em condições 
de proceder à opção, esta será feita... 
Marque o item INCORRETO: 

a) Pelo curador, quando o idoso for 
internado; 
b) Pelos familiares, quando o idoso não 
tiver curador ou este não puder ser 
contactado, em tempo hábil; 
c) Pelo médico, quando ocorrer iminente 
risco de vida e não houver tempo hábil 
para consulta a curador ou familiar; 
d) Pelo próprio médico, quando não 
houver curador ou familiar conhecido, 
caso em que deverá comunicar o fato ao 
Ministério Público. 
 
QUESTÃO 15 
A Lei de Abuso de Autoridade -  Lei nº 
4.898, de 9 de dezembro de 1965, 
regula: 
a) Regula o Direito de Representação e o 
processo de Responsabilidade Civil, nos 
casos de abuso de autoridade; 
b) Regula o Dever de Representação e o 
processo de Responsabilidade 
Administrativa, nos casos de abuso de 
autoridade; 
c) Regula o Direito de Representação e o 
processo penal, nos casos de abuso de 
autoridade; 
d) Regula o Direito de Representação e o 
processo de Responsabilidade 
Administrativa Civil e Penal, nos casos de 
abuso de autoridade. 
 
QUESTÃO 16 
Para a Lei citada acima (Lei 4.898), 
considera-se Autoridade: 
a) Considera-se autoridade, para os 
efeitos desta Lei, quem exerce cargo, 
emprego ou função pública, de natureza 
militar, ainda que transitoriamente, e sem 
remuneração; 
b) Considera-se autoridade, para os 
efeitos desta Lei, quem exerce cargo, 
emprego ou função pública, de natureza 
civil, ainda que transitoriamente, e sem 
remuneração; 
c) Considera-se autoridade, para os 
efeitos desta Lei, quem exerce cargo, 
emprego ou função pública, de natureza 
civil, ou militar, ainda, que 
transitoriamente, e sem remuneração; 
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d) Considera-se autoridade, para os 
efeitos desta Lei, quem exerce cargo, 
emprego ou função pública, de natureza 
civil, ou militar, ainda que 
transitoriamente, e com remuneração. 
 
QUESTÃO 17 
De acordo com o enunciado do art. 194 
da Constituição Federal, a seguridade 
social compreende um conjunto integrado 
de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à: 
a) Saúde, Trabalho e Previdência Social 
b) Assistência Social e Saúde 
c) Saúde, Previdência Social e 
Assistência Social 
d) Saúde 
 
QUESTÃO 18 
Todos têm direito ao meio ambiente, 
ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para os 
presentes e futuras gerações (Art. 225 da 
CF/88). São considerados Patrimônio 
Nacional, com exceção de: 
a) Zona do Agreste;  
b) Floresta Amazônica Brasileira; 
c) Mata Atlântica; 
d) Pantanal Mato-Grossense; 
 
QUESTÃO 19 
Ainda de acordo com o Artigo 225, as 
Usinas que operem com reator nuclear, 
devem: 
a) Ser instaladas em zonas de pouca 
densidade populacional e com aprovação 
do município onde será instalada; 
b) Deverão ter sua localização definida 
em Lei Estadual; 
c) Deverão ter sua localização aprovada 
pelo Congresso Nacional, com aprovação 
de dois terços da Câmara Federal e 
maioria absoluta no Senado; 
d) Deverão ter sua localização definida 
em Lei Federal, sem o que não poderão 
ser instaladas. 

QUESTÃO 20 
O artigo 226 da Constituição Federal 
preceitua que a Família, base da 
Sociedade, tem especial proteção do 
Estado. Isso se manifesta, claramente, 
em seus oito parágrafos. Em relação ao 
tema, marque o item INCORRETO: 
a) O casamento civil pode ser dissolvido 
pelo divórcio; 
b) O casamento é civil e gratuita a 
celebração; 
c) O Estado assegurará a assistência à 
família na pessoa de cada um dos que a 
integram, criando mecanismos para coibir 
a violência no âmbito de suas relações; 
d) Para efeito da proteção do Estado, é 
reconhecida a união instável entre o 
homem e a mulher como entidade 
familiar, devendo a Lei facilitar sua 
conversão em casamento. 
 
QUESTÃO 21 
Lei nº 9503, de 23/09/97 rege o trânsito 
de qualquer natureza nas vias terrestres 
do território nacional. De acordo com os 
princípios gerais da Lei, assinale o item 
correto: 
a) É considerado trânsito a utilização das 
vias, apenas, por pessoas, que são os 
contribuintes pagadores de impostos.  
b) A segurança do trânsito é dever 
exclusivo das entidades competentes do 
Sistema Nacional de Trânsito.  
c) As vias de trânsito podem ser 
utilizadas para fins de circulação, parada, 
estacionamento e operação de carga e 
descarga.  
d) Os órgãos e entidades componentes 
do sistema de trânsito brasileiro não 
respondem, em nenhuma hipótese, por 
danos causados aos cidadãos.  
 
QUESTÃO 22 
Os itens abaixo descrevem alguns 
órgãos e entidades que compõem o 
Sistema Nacional de Trânsito, exceto: 
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a) CONTRAN - Conselho Nacional de 
Trânsito 
b) Polícia Civil Estadual 
c) Polícia Militar do Estado 
d) Juntas Administrativas de Recursos de 
Infrações – JARI 
 
QUESTÃO 23 
São componentes do Conselho Nacional 
de Trânsito, em número e origem: 
a) Três representantes do Ministério da 
Cultura 
b) Um representante do Conselho 
Estadual dos Municípios 
c) Dois representantes do Ministério da 
Saúde 
d) Um representante do Ministério do 
Meio Ambiente e da Amazônia Legal 
 
QUESTÃO 24 
São competências do órgão máximo de 
trânsito da União, exceto: 
a) Organizar e manter o Registro 
Nacional de Veículos Automotores – 
RENAVAM; 
b) Expedir a permissão nacional para 
conduzir veículo e o certificado de 
passagem nas fronteiras estaduais;  
c) Apurar, prevenir e reprimir a prática de 
atos de improbidade contra a fé pública, 
o patrimônio, ou a administração pública 
ou privada, referentes à segurança do 
trânsito; 
d) Elaborar e distribuir conteúdos 
programáticos para a educação de 
trânsito. 
 
QUESTÃO 25 
São determinações do uso de luzes em 
um veículo: 
a) O condutor deve manter as luzes 
apagadas, durante o dia, ao passar nos 
túneis providos de iluminação pública.  
b) O condutor manterá acesas pelo 
menos as luzes de posição do veículo, 
quando, sob chuva forte, neblina ou 
cerração.  

 
 

c) Em vias iluminadas o condutor deve 
usar luz baixa, exceto quando cruzar com 
outro veículo ou ao segui-lo, situação na 
qual deve usar luz alta.  
d) A luz de placa, quando o veículo 
estiver em circulação, deverá 
permanecer acesa, mesmo durante o dia.  
 
QUESTÃO 26 
No que diz respeito aos condutores de 
motocicletas, motonetas e ciclomotores e 
circulação destes nas vias, a Lei nº 9503, 
de 23/09/97 diz o seguinte: 
a) Os condutores desses meios de 
transporte podem circular nas vias, desde 
que segurando o guidom pelo menos 
com uma mão.  
b) Os passageiros desses meios de 
transporte só poderão ser transportados 
em carro acoplado atrás dos veículos.  
c) Os condutores desses meios de 
transporte só deverão circular nas vias 
usando vestuário de proteção, de acordo 
com as especificações do COTRAN.  
d) Os passageiros desses meios de 
transporte não precisam usar nenhum 
vestuário de proteção ao serem 
transportados.  

QUESTÃO 27 
Motocicletas, motonetas e ciclomotores 
são meios de transporte, bastante 
comuns nas cidades do Estado do Ceará. 
Sobre seus condutores, assinale o item 
correto:  
a) A autoridade de trânsito com 
circunscrição sobre a via poderá autorizar 
a circulação de bicicletas, no sentido 
contrário ao fluxo dos veículos 
automotores, desde que dotado o trecho 
com ciclofaixa. 
b) Os ciclomotores devem ser 
conduzidos pela esquerda da pista de 
rolamento, preferencialmente a esquerda 
da faixa, mesmo havendo acostamento 
ou faixa própria a eles destinada, sendo 
permitida a sua circulação nas vias de 
trânsito rápido e sobre as calçadas das 
vias urbanas.  
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c) Nas vias urbanas e nas rurais de pista 
dupla, a circulação de bicicletas deve 
ocorrer, quando não houver ciclovia, 
ciclofaixa ou acostamento ou quando não 
for possível a utilização destes, nos 
bordos da pista de rolamento, no mesmo 
sentido de circulação regulamentado 
para a via, sendo a preferência dos 
veículos automotores.  
d) Quando uma via comportar duas ou 
mais faixas de trânsito e a da direita for 
destinada ao uso exclusivo de outro tipo 
de veículo, os ciclomotores deverão 
circular pela faixa adjacente à da 
esquerda.  

QUESTÃO 28 
A questão da velocidade é um problema 
sério das nossas rodovias. O excesso e a 
imprudência têm ceifado muitas vidas. 
Cabe aos motoristas o cuidado em não 
se exceder. Onde não existe sinalização 
regulamentadora, a velocidade máxima 
nas vias urbanas será de: 
a) Sessenta quilômetros por hora, nas 
vias de trânsito rápido; 
b) Sessenta quilômetros por hora, nas 
vias arteriais; 
c) Vinte quilômetros por hora, nas vias 
coletoras; 
d) Quarenta quilômetros por hora, nas 
vias locais. 

QUESTÃO 29 
Assinale o item correto no que diz 
respeito à sinalização do trânsito: 
a) A sinalização deverá ser afixada em 
posição e condições que a tornem visível, 
pelo menos durante o dia.  
b) Em nenhuma hipótese o CONTRAN 
pode autorizar a utilização de sinalização, 
não prevista pelo Código de Trânsito. 
c) É permitida a afixação de publicidade, 
inscrições ou símbolos não relacionados 
à mensagem da sinalização, desde que 
não tome a frente da placa.  

 
 
 
 

d) Nas vias públicas e em imóveis não é 
permitida a colocação de luzes, 
publicidade, inscrições, vegetação e 
mobiliário que possa interferir na 
visibilidade da sinalização e comprometer 
a segurança do trânsito.  

QUESTÃO 30 
Marque o item que descreve 
corretamente a relação entre tipo de 
infração do Código Nacional de Trânsito 
e penalidade que deverá ser aplicada: 
a) Dirigir veículo sem possuir Carteira 
Nacional de Habilitação ou Permissão 
para Dirigir: infração moderada, com 
penalidade de multa; 
b) Deixar o condutor ou passageiro de 
usar o cinto de segurança: infração 
grave, com penalidade de multa e 
medida administrativa de retenção do 
veículo até colocação do cinto pelo 
infrator; 
c) Dirigir sem atenção ou sem os 
cuidados indispensáveis à segurança: 
infração gravíssima, com penalidade de 
multa e retenção do veículo; 
d) Atirar do veículo ou abandonar na via 
objetos ou substâncias: infração leve, 
com penalidade apenas de orientação 
educativa.  
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INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 31 
O vírus ________ é executado através 
de páginas da Web que possuem  
códigos maliciosos, interpretados pelo 
navegador. 

a) Polimórfico; 
b) De Macro; 
c) De Arquivos; 
d) De Script. 
 
QUESTÃO 32 
Qual a sequência CORRETA acerca dos 
Comandos na figura de botões do 
Microsoft Excel?  

                     

a) Organizar os dados em ordem 
descendente e Função Sigma; 
b) Organizar os dados, em ordem 
ascendente e Organizar os dados em 
ordem descendente; 
c) Organizar os dados em ordem 
descendente e Organizar os dados em 
ordem ascendente; 
d) Mostrar ou ocultar a barra de fórmulas 
e organizar dados, em ordem 
ascendente. 
 
QUESTÃO 33 
Sobre o Windows XP, assinale a opção 
CORRETA. 

a) Já vem instalado por padrão, um 
aplicativo que permite compactar 
arquivos do tipo ‘zip’ e ‘rar’; 
b) Para apagar um arquivo sem ser 
enviado para a Lixeira, usa-se a 
combinação das teclas SHIFT + DEL; 
c) Não suporta sistemas de arquivos 
NTFS e FAT; 
d) Permite compartilhar disco e, apenas, 
as impressoras da HP. 
 
 
 

QUESTÃO 34 
Em relação aos recursos do Painel de 
Controle do Windows é CORRETO 
afirmar que 

a) A opção Vídeo exibe as propriedades 
de vídeo e permite alterar a resolução da 
tela; 
b) Para saber a identificação de um 
computador, na rede, deve-se usar o 
recurso Opções de acessibilidade; 
c) Para configurar uma rede doméstica 
ou conectar à Internet, deve-se utilizar o 
recurso Adicionar ou remover programas; 
d) A inversão das funções dos botões, 
direito e esquerdo do mouse é feita por 
meio do recurso Opções de 
acessibilidade. 
 
QUESTÃO 35 
Usando Word 2000. Em um documento, 
configurei o número de página do rodapé, 
de tal maneira que na primeira página 
não aparece número nenhum. A guia do 
item “Configurar Página” localizado no 
menu Arquivo que utilizo, para que isso 
seja possível é: 

a) Margens; 
b) Origem do papel; 
c) Layout; 
d) Tamanho do papel. 
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MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 36 
Do preço de venda de certo produto, um 
fabricante paga 10% de comissão ao 
representante comercial. Do restante, 
40% correspondem ao custo do produto. 
Se o custo desse produto é R$ 900,00, 
então o seu preço de venda é igual a 
a) R$ 2.000,00; 
b) R$ 2.250,00; 
c) R$ 2.500,00; 
d) R$ 2.750,00; 
 
QUESTÃO 37 
Um capital de R$ 4.200,00 foi aplicado a 
uma taxa de juros simples de 2% ao mês 
durante 1 ano.Qual foi o valo do juro 
obtido? 
a) R$ 1.008,00; 
b) R$ 1.090,00; 
c) R$ 1.120,00; 
d) R$ 1.200,00; 
 
QUESTÃO 38 
Observe a análise de um médico, para 
com a temperatura corporal dos 
pacientes: 
- abaixo de 36,0°, baixa temperatura; 
-entre 36,0° e 37,9°, temperatura normal; 
-entre 38,0° e 40,0º, febre alta; 
-acima de 40,0°, febre muito alta. 
Sabe-se que um paciente chegou com 
39,5° a esse médico. Foi tratado, porém, 
piorou, tendo um aumento de 1,4° de 
temperatura. 6 horas após o 
tratamento, ele perdeu 3°.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O médico, então o liberou, sob 
condições, de que se ele piorasse, 
retornasse. 
Assinale a alternativa que apresenta o 
estado do paciente (nos critérios do 
médico citado), respectivamente: na 
chegada ao hospital; quando piorou; e 6 
horas após o tratamento, sendo então 
liberado. 
a) Febre alta; febre muito alta; 
temperatura normal; 
b) Febre muito alta; febre alta; baixa 
temperatura; 
c) Baixa temperatura; febre muito alta; 
febre alta; 
d) Febre alta; febre alta; febre muito alta. 
 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 39 
Dividir o número 570 em três partes, de 
tal forma que a primeira esteja para a 
segunda, como 4 está para 5 e a 
segunda esteja para a terceira, como 6 
está para 12. Nestas condições, a 
terceira parte vale: 
a) 120; 
b) 150; 
c) 320; 
d) 300. 
 
QUESTÃO 40 
Em um levantamento, feito numa 
empresa, foram obtidos os seguintes 
resultados sobre o estado civil dos 
funcionários: 
Solteiros – 30 
Casados – 40 
Separados – 20 
As razões entre os números de solteiros, 
casados e separados, respectivamente, e 
o total de funcionários são: 

a)    

b)  

c)  

d)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASCUNHO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia os poemas e responda às questões que seguem.
 
Poema 1 
Epigrama nº. 2 (Cecília Meireles) 
 
És precária e veloz, Felicidade. 
Custas a vir e, quando vens, não te demoras. 
Foste tu que ensinaste aos homens que havia tempo, 
e, para te medir, se inventaram as horas. 
 
Felicidade, és coisa estranha e dolorosa: 
Fizeste para sempre a vida ficar triste: 
Porque um dia se vê que as horas todas passam, 
e um tempo despovoado e profundo, persiste. 
 
Poema 2 
Na Casa Defronte (Fernando Pessoa) 
 
Na casa defronte de mim e dos meus sonhos, 
Que felicidade há sempre! 
Moram ali pessoas que desconheço, que já vi mas não vi. 
São felizes, porque não sou eu. 
As crianças, que brincam às sacadas altas, 
Vivem entre vasos de flores, 
Sem dúvida, eternamente. 
As vozes, que sobem do interior do doméstico, 
Cantam sempre, sem dúvida. 
Sim, devem cantar. 
Quando há festa cá fora, há festa lá dentro. 
Assim tem que ser onde tudo se ajusta — 
O homem à Natureza, porque a cidade é Natureza. 
Que grande felicidade não ser eu! 
 
Mas os outros não sentirão assim também? 
Quais outros? Não há outros. 
O que os outros sentem é uma casa com a janela fechada, 
Ou, quando se abre, 
É para as crianças brincarem na varanda de grades, 
Entre os vasos de flores que nunca vi quais eram. 
Os outros nunca sentem. 
 
Quem sente somos nós, 
Sim, todos nós, 
Até eu, que neste momento já não estou sentindo nada. 
Nada! Não sei... 
Um nada que dói..
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QUESTÃO 41 
Assinale as opções verdadeiras (V) e falsas (F). 

I. Nos dois poemas a felicidade é vista como algo intangível. 
II. Apenas no poema 1 a felicidade é vista como algo doloroso. 

III. Apenas no poema 2 a felicidade é vista como algo sempre pertencente a outrém. 
a)  Apenas a afirmativa III é verdadeira. 
b) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
c)  Apenas a afirmativa I é verdadeira. 
d) Todas as afirmativas são falsas. 
 
QUESTÃO 42 
Assinale a opção em que a descrição da classificação sintática do termo sublinhado em 
“És precária e veloz, Felicidade” está correta. 
a) Termo oracional de natureza substantiva ou pronominal que se refere a uma expressão 
de mesma natureza para melhor explicá-la ou para servir-lhe de equivalente. 
b) Termo que pode desempenhar na oração papéis sintáticos próprios de nomes, 
pronomes e advérbios. 
c) Termo que presenta um chamado ou evidenciação do ser a quem alguém se dirige. 
d) Expressão que denota uma circunstância adverbial em referência a um chamado. 
 
QUESTÃO 43 
Assinale a opção cujo encontro vocálico se separa como em “precária”. 
a) Renunciamos 
b) Renunciar 
c) Renuncia 
d) Renúncia 
 
QUESTÃO 44 
Assinale a opção que expressa as condições de emprego do verbo sublinhado no 
enunciado “Foste tu que ensinaste aos homens que havia tempo (...)”. 
a) O verbo haver, no sentido de “existir”, “ocorrer” ou “tempo decorrido”, é impessoal.  
b) Nas locuções verbais, o verbo principal é sempre o último; os demais são verbos 
auxiliares. 
c) No sentido empregado no texto, o verbo “haver” pode ser usado no plural. 
d) O verbo empregado no enunciado tem o mesmo emprego que em “Havia tempos que 
não nos falávamos, então retomamos o contato.” 
 
QUESTÃO 45 
No enunciado “Porque um dia se vê que as horas todas passam (...)”, assinale a função 
do termo destacado. 
a) Conjunção subordinativa integrante  
b) Pronome apassivador  
c) Conjunção subordinativa causal 
d) Índice de indeterminação do sujeito 
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QUESTÃO 46 
Assinale a função do termo sublinhado em “Na casa defronte de mim e dos meus 
sonhos.”. 
a) Preposição 
b) Conjunção 
c) Advérbio locativo 
d) Pronome preposicionado 
 
QUESTÃO 47 
No mesmo enunciado “Na casa defronte de mim e dos meus sonhos.”, identifique a opção 
em que o emprego da locução preposicional também está correto. 
a) “Na casa defronte de mim e aos meus sonhos.” 
b) “Na casa defronte a mim e a meus sonhos.” 
c) “Na casa defronte de mim e dos meus sonhos.” 
d) “Na casa defronte de mim e de meus sonhos.” 
 
QUESTÃO 48 
Assinale a opção que justifica o emprego do verbo destacado em “Mas os outros não 
sentirão assim também?” 
a) O verbo exprime a noção de futuro próximo. 
b) O verbo exprime a noção de dúvida, incerteza. 
c) O verbo exprime a noção de futuro longínquo. 
d) O verbo exprime a noção de certeza. 
 
QUESTÃO 49 
Assinale o tipo de sujeito de “abre” em “O que os outros sentem é uma casa com a janela 
fechada, ou, quando se abre...”. 
a) Sujeito indeterminado 
b) Sujeito oculto 
c) Oração sem sujeito 
d) Sujeito simples, explícito. 
 
QUESTÃO 50 
Assinale a função do termo sublinhado nos enunciados “Até eu, que neste momento já 
não estou sentindo nada.” e “Um nada que dói...”, respectivamente. 
a) Advérbio de negação/pronome indefinido 
b) Pronome indefinido/ advérbio de negação 
c) Pronome indefinido /substantivo 
d) Substantivo/Pronome indefinido 
 


