CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 001/2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA: 20 de Dezembro de 2009

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
Cargo: GUARDA MUNICIPAL
Nome do Candidato: ______________________________________________________
Nº de Inscrição: ________________________
________________________________________
Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de
escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de
inscrição e no cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao
fiscal de sala.

1.

2. Esta prova contém 20 questões objetivas, sendo 05 de Língua Portuguesa, 05 de Matemática e 10 de
Conhecimentos Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de
sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu
início às 8:00h e término às 12:00h (horário local).
3. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO RESPOSTA,
considerando a numeração de 01 a 20.
4. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte
superior do CARTÃO RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique
imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.
5. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está
assinado no seu documento de identificação.
6. Utilize somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois não serão consideradas marcações a lápis
no CARTÃO RESPOSTA. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de
suas respostas.
7. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA.
8. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta por erro do candidato. O cartão resposta só
será substituído se for constatada falha de impressão.
9. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora
após o início da mesma. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
10. O candidato deverá devolver no final da prova, o cartão-resposta e o boletim de questões, recebidos.
11. Será automaticamente eliminado do concurso público da Prefeitura Municipal de Almeirim, o candidato que
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2009.
Boa Prova.

LÍNGUA PORTUGUESA
LEIA O TEXTO BRINQUEDOS INCENDIADOS ANTES DE RESPONDER ÀS QUESTÕES DE
01 A 05.
BRINQUEDOS INCENDIADOS
Cecília Meireles
Uma noite houve um incêndio num bazar. E no fogo total desapareceram consumidos os seus
brinquedos. Nós, crianças, conhecíamos aqueles brinquedos um por um, de tanto mirá-los nos
mostruários – uns, pendentes de longos barbantes; outros, apenas entrevistos em suas caixas.
Ah! Maravilhosas bonecas louras, de chapéus de seda! Pianos cujos sons cheiravam a metal e
verniz! Carneirinhos lanudos, de guizo ao pescoço! Piões zumbidores! – e uns bondes com
algumas letras escritas ao contrário, coisa que muito nos seduzia – filhotes que éramos, então,
de M. Jordain, fazendo a nossa poesia concreta antes do tempo.
Às vezes, num aniversário, ou pelo Natal, conseguíamos receber de presente alguns
bonequinhos de celulóide, modestos cavalinhos de lata, bolas de gude, barquinhos sem
possibilidade de navegação... – pois aquelas admiráveis bonecas de seda e filó, aqueles
batalhões completos de soldados de chumbo, aquelas casas de madeira com portas e janelas,
isso não chegávamos a imaginar sequer para onde iria. Amávamos os brinquedos sem
esperança nem inveja, sabendo que jamais chegariam às nossas mãos, possuindo-os apenas
em sonho, como se para isso, apenas, tivessem sido feitos.
Assim, o bando que passava, de casa para a escola e da escola para casa, parava longo
tempo a contemplar aqueles brinquedos e lia aqueles nítidos preços, com seus cifrões e zeros,
sem muita noção do valor – porque nós, crianças, de bolsos vazios, como namorados antigos,
éramos só renúncia e amor. Bastava-nos levar na memória aquelas imagens e deixar cravadas
nelas, como setas, os nossos olhos.
Ora, uma noite, correu a notícia de que o bazar incendiara. E foi uma espécie de festa
fantástica. O fogo ia muito alto, o céu ficava todo rubro, voavam chispas e labaredas pelo bairro
todo. As crianças queriam ver o incêndio de perto, não se contentavam com portas e janelas,
fugiam para a rua, onde brilhavam bombeiros entre jorros d’água. A elas não interessavam
nada peças de pano, cetins, cretones, cobertores, que os adultos lamentavam. Sofriam pelos
cavalinhos e bonecas, os trens e palhaços, fechados, sufocados em suas grandes caixas.
Brinquedos que jamais teriam possuído, sonhos apenas da infância, amor platônico.
O incêndio, porém, levou tudo. O bazar ficou sendo um fumoso galpão de cinzas.
Felizmente, ninguém tinha morrido – diziam em redor. Como não tinha morrido ninguém?,
pensavam as crianças. Tinha morrido o mundo e, dentro dele, os olhos amorosos das crianças,
ali deixados.
E começávamos a pressentir que viriam outros incêndios. Em outras idades. De outros
brinquedos. Até que um dia também desaparecêssemos sem socorro, nós brinquedos que
somos, talvez de anjos distantes!
(MEIRELES, Cecília. Escolha o seu sonho. 25ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 1996)

01. “Amávamos os brinquedos sem esperança nem inveja, sabendo que jamais chegariam às
nossas mãos, possuindo-os apenas em sonho, como se para isso, apenas, tivessem sido
feitos.”
No trecho em destaque, a palavra apenas pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por
(A) somente
(B) também
(C) ainda
(D) inclusive
02. “...nós, crianças, de bolsos vazios, como namorados antigos, éramos só renúncia e amor.”
A figura de linguagem presente no trecho destacado acima é a
(A) metonímia
(B) metáfora
(C) hipérbole
(D) comparação
03. “Uma noite houve um incêndio num bazar. E no fogo total desapareceram consumidos os
seus brinquedos.”
O termo sublinhado acima é
(A) adjunto adnominal
(B) predicado
(C) sujeito da oração
(D) predicativo

04. Em “Até que um dia também desaparecêssemos sem socorro, nós brinquedos que somos,
talvez de anjos distantes!”, a palavra talvez expressa
(A) confiança
(B) dúvida
(C) certeza
(D) ironia
05. O trecho em que a narradora expressa o que o incêndio representou para a vida dela e de
outras crianças que viveram aquele momento é
(A) Uma noite houve um incêndio num bazar. E no fogo total desapareceram consumidos os
seus brinquedos.
(B) Ora, uma noite, correu a notícia de que o bazar incendiara. E foi uma espécie de festa
fantástica.
(C) O incêndio, porém, levou tudo. O bazar ficou sendo um fumoso galpão de cinzas.
(D) E começávamos a pressentir que viriam outros incêndios. Em outras idades. De outros
brinquedos.
MATEMÁTICA
06. Uma hora tem 60 minutos. Que fração da hora corresponde a 20 minutos?
(A) 1/2.
(B) 1/3.
(C) 1/4.
(D) 1/5.
07. Se dez bombons pesam 50 gramas. Quantas gramas pesarão 25 desse bombons?
(A) 90 gramas.
(B) 100 gramas.
(C) 125 gramas.
(D) 150 gramas.

08. Normalmente nos concursos, quanto mais vagas mais candidatos. As grandezas vagas e
candidatos, nesse caso, são
(A) diretamente proporcionais.
(B) simétricas.
(C) não proporcionais.
(D) inversamente proporcionais.

09. Em uma prova de 40 questões, um estudante acertou 10. Qual o percentual de acerto desse aluno?
(A) 20%.
(B) 22%.
(C) 24%.
(D) 25%.

10. Com taxa de 5% ao mês, quanto tempo levará para os juros serem iguais ao capital em uma
aplicação de juros simples?
(A) 10 meses.
(B) 15 meses.
(C) 20 meses.
(D) 25 meses.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Os extintores de incêndio, que sempre devem estar em local bem visível e de fácil acesso, são
aparelhos
(A) automáticos.
(B) lacrados.
(C) portáteis.
(D) interditados.

12. A Lei 10741, que dispõe sobre os direitos do idoso, estabelece que ele tem prioridade no
(A) pagamento adiantado do Imposto de Renda.
(B) desembolso de passagens aéreas.
(C) atendimento em apartamentos nos hospitais públicos.
(D) embarque no sistema de transporte coletivo.
13. A Lei 8069, que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, considera adolescente
a pessoa
(A) entre dez e dezessete anos de idade.
(B) de onze a dezoito anos de idade.
(C) entre doze e dezoito anos de idade.
(D) de onze a dezessete anos de idade.
14. Numa sala de um prédio municipal em que ocorreu um incêndio estavam armazenados vernizes,
tintas e gasolina. Neste caso, o servidor que identificar o fato deve evitar extintor de
(A) espuma.
(B) dióxido de carbono.
(C) químico seco.
(D) água pressurizada.

15. Os três elementos que formam o fogo são o comburente, o combustível e o/a
(A) oxigênio.
(B) chama.
(C) calor.
(D) fósforo.

16. Se caso uma pessoa ficar presa em uma sala cheia de fumaça, ela deve
(A) respirar fundo para arejar os pulmões.
(B) ficar junto ao piso, onde o ar é sempre melhor.
(C) ficar atrás da porta onde o ar é sempre melhor.
(D) se cobrir com um pano seco esperando ajuda.

17. Se uma pessoa quer entrar em um prédio público em horário comercial, o guarda que está de
serviço deve
(A) fingir que ninguém está entrando e continuar no seu posto.
(B) cumprimentar a pessoa e perguntar-lhe aonde quer ir.
(C) se identificar e continuar em seu posto.
(D) não dar ouvidos a ela, pois ele está atendendo outra pessoa.

18. Em um setor onde a entrada de pessoas é restrita, o guarda que está a trabalho deve permitir
(A) somente a entrada de pessoas autorizadas.
(B) a entrada de qualquer pessoa interessada.
(C) a circulação de pessoas não autorizadas.
(D) apenas o acesso e a saída imediatos.

19. O guarda municipal é responsável
(A) pelo bem público municipal e quando não houver polícia estadual, também pelo bem público
estadual.
(B) por palestras sobre segurança para segurança privada.
(C) pela freqüência das crianças que entram na escola em que ele está de serviço.
(D) por qualquer bem público municipal.

20. É uma das responsabilidades do guarda municipal a / o
(A) cuidado com o patrimônio turístico do município.
(B) guarda do patrimônio estadual e federal.
(C) cuidado com o patrimônio privado.
(D) planejamento e fiscalização do trânsito.

