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AT E N Ç Ã O

O Caderno de Questões contém 30 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).
CONFIRA O GABARITO DO SEU CADERNO DE QUESTÕES COM O CARTÃO DE RESPOSTA
1. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento, cargo e

Gabarito. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

2. A prova objetiva terá duração de 4 horas, incluídos neste tempo o preenchimento do Cartão de Respostas.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde corretamente a cada uma delas. O
Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e
a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição de Cartão de Respostas, por
erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço
correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de nitidez, com mais de uma opção assinalada e as
emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do
coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início,
sem levar o Caderno de Questões.
7. O candidato só poderá levar o próprio Caderno de Questões faltando uma hora para o término do horário da prova, conforme
Edital do Concurso.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
11. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça o documento de identidade e seus demais
pertences.
12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será afixado no Posto de Atendimento e disponibilizado no site www.concursofec.uff.br,
na data estabelecida no Cronograma Previsto.

BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA

4. Os familiares que perceberam a felicidade do menino e a
do velhinho foram, respectivamente:

Leia o texto abaixo e responda às questões que seguem.
O MENINO QUE QUERIA VER A DEUS
Havia um pequeno menino que queria se encontrar com
Deus. Ele sabia que tinha um longo caminho pela frente. Um
dia encheu sua mochila com pastéis e refrigerantes e saiu
para brincar no parque. Quando ele andou três quadras,
encontrou um velhinho sentado em um banco da praça,
olhando os pássaros. O menino sentou-se junto a ele, abriu
sua mochila e ia tomar um gole de refrigerante, quando olhou
o velhinho e viu que ele estava com fome. Então lhe ofereceu
um pastel. O velhinho, muito agradecido, aceitou e sorriu ao
menino. Seu sorriso era tão incrível que o menino quis ver de
novo. Então lhe ofereceu refrigerante. Mais uma vez o
velhinho sorriu ao menino. O menino estava feliz! Ficaram
sentados ali sorrindo, comendo pastéis e bebendo
refrigerantes pelo resto da tarde, sem falarem um ao outro.
Quando começou a escurecer, o menino estava cansado
e resolveu voltar para casa, mas, antes de sair, ele se voltou e
deu um forte abraço no velhinho. Este deu-lhe o maior sorriso
que o menino já havia recebido.
Quando o menino entrou em casa, sua mãe, surpresa,
perguntou ao ver a felicidade estampada em sua face:
- O que você fez hoje que lhe deixou tão feliz assim?
Ele respondeu:
- Passei a tarde com Deus. Sabe, Ele tem o mais lindo
sorriso que já vi.
Enquanto isto, o velhinho chegou a casa com o mais
radiante sorriso na face, e seu filho perguntou:
- Por onde você esteve que está tão feliz?
E o velhinho respondeu:
- Comi pastéis e bebi refrigerantes no parque, com Deus.
Sabe que Ele é bem mais jovem do que eu pensava?
A face de Deus está em todas as pessoas e coisas que
são vistas com os olhos do amor e do coração.
(Narrativa popular, autor desconhecido.)

A)
B)
C)
D)
E)

o filho e a mãe;
a mãe e o filho;
a mãe e a esposa;
o pai e o filho;
o pai e a esposa.

5. A palavra destacada em “O que você fez hoje que LHE
deixou tão feliz assim?” (4º parágrafo) refere-se no texto:
A)
B)
C)
D)
E)

ao velhinho;
ao menino;
à mãe;
ao filho do velhinho;
ao narrador da história.

6. O antônimo da palavra destacada em “o mais RADIANTE
sorriso na face” é:
A)
B)
C)
D)
E)

fulgurante;
esplêndido;
irônico;
fingido;
sombrio.

7. A palavra destacada em “Comi PASTÉIS e bebi
refrigerantes” é acentuada pela mesma razão que:
A)
B)
C)
D)
E)

geléia;
jacaré;
éter;
exército;
jóquei.

8. A palavra destacada em “Um dia encheu sua MOCHILA” é
uma palavra paroxítona. A alternativa abaixo que apresenta
todas as palavras com essa mesma tonicidade é:
1. Com base na moral da história, pode-se depreender que:
A) a divindade é inacessível aos homens;
B) só os ingênuos conseguem enxergar com os olhos do
amor;
C) apenas as crianças conseguem espelhar a divindade;
D) somente os velhinhos têm amor suficiente para ver a face
de Deus;
E) Deus está em tudo, desde que tudo seja observado com a
lente do amor.
2. De acordo com o texto, o que mais impressionou o
menino, ao estabelecer relação com o velhinho, foi:
A)
B)
C)
D)
E)

a sua idade;
a sua carência;
o seu sorriso;
a sua tranqüilidade;
a sua solidão.

3. Segundo o texto, o menino ofereceu refrigerante ao
velhinho porque:
A)
B)
C)
D)
E)
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percebeu que ele estava com sede;
não conseguia iniciar uma conversa;
observou que ele não havia gostado do pastel;
quis rever o seu incrível sorriso;
queria começar uma amizade.

A)
B)
C)
D)
E)

começou / menino / recebido;
pequeno / encontrou / cansado;
pessoas / coração / resolveu;
refrigerante / velhinho / sorriso;
pássaros / escurecer / respondeu.

9. A frase abaixo que está CORRETA quanto à ortografia é:
A) Em todo o trageto, o menino sorria para o velhinho;
B) Não foi no páteo que eles se encontraram, mas no
parque;
C) Tanto o menino como o velhinho tiveram o privilégio de
verem Deus;
D) O menino quiz encontrar Deus na sua vida, durante muito
tempo;
E) Acrecentou o refrigerante após os pastéis, entre os
sorrisos.
10. Para o preenchimento correto das lacunas da frase “O
menino e o velhinho estavam ___ poucos metros da praça,
___ qual foram ter ___ 13 horas”, têm de ser usadas,
respectivamente, as formas:
A)
B)
C)
D)
E)

a, à, as;
a, a, às;
à, a, às;
à, a, as;
a, à, às.

11. O sinônimo da palavra destacada em “a felicidade
ESTAMPADA em sua face” é:
A)
B)
C)
D)
E)

acumulada;
dissimulada;
encoberta;
gravada;
dissipada.

12. A frase INCORRETA quanto à flexão verbal é:
A) As crianças têm a alegria divina dentro de si;
B) As famílias reconheceram o sucesso daquele encontro;
C) O menino e o velhinho não conteram a felicidade do
encontro;
D) Os meninos crêem na energia de sua idade;
E) Os velhinhos põem a sua esperança nos jovens.

13. Observe os fragmentos de texto abaixo.
I . “Seu sorriso era tão INCRÍVEL”
II . “perguntou ao ver a FELICIDADE”
III . “OLHANDO os pássaros”
A alternativa que apresenta, respectivamente, a classe
gramatical de cada uma das palavras destacadas é:
A)
B)
C)
D)
E)

adjetivo / substantivo / verbo;
verbo / advérbio / adjetivo;
substantivo / advérbio / adjetivo;
substantivo / adjetivo / advérbio ;
advérbio / substantivo / verbo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. De acordo com a Constituição Federal são militares dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios os membros:
A)
B)
C)
D)
E)

das Polícias Militares e das Polícias Civis;
das Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros;
do Corpo de Bombeiros e das Polícias Civis;
do Comando do Exército e do Corpo de Bombeiros;
do Comando da Marinha e do Comando da Aeronáutica.

17. As Forças Armadas são instituições nacionais
permanentes e regulares, organizadas com base na
hierarquia e na disciplina, constituídas:
A)
B)
C)
D)
E)

pelo Exército, Polícia Militar e Aeronáutica;
pela Marinha, pelo Exército e Corpo de Bombeiros;
pelo Exército, pela Marinha e Aeronáutica;
pela Aeronáutica, pelas Polícias Civil e Militar;
pelo Corpo de Bombeiros, pelas Polícias Civil e Militar.

18. A defesa da Pátria, a garantia dos poderes constitucionais
e a defesa da lei e da ordem são finalidades precípuas:
A)
B)
C)
D)
E)

dos governadores dos Estados;
dos prefeitos dos Municípios;
das Polícias Militares;
das Forças Armadas;
das Polícias Civis.

19. A segurança pública é exercida através dos seguintes
órgãos:
I.
II.
III.
IV.

polícia federal e polícias civis;
polícia rodoviária federal e polícia ferroviária federal;
comandos do Exército e da Marinha;
polícias militares e corpo de bombeiros militares.

14. Quanto à concordância verbal, está correta a frase:
Dos itens acima mencionados, estão corretos apenas:
A) Cresceram entre o menino e o velhinho uma grande
amizade.
B) Faz mais de quatro horas que os dois estão brincando.
C) Está previsto novos encontros entre o velhinho e o
menino.
D) Aconteceu entre os dois mais três encontros.
E) Faltava ainda três pastéis para serem consumidos.

A)
B)
C)
D)
E)

I e II;
II e III;
III e IV;
I, II e III;
I, II e IV.

20. Às polícias militares cabem:
15. Quanto à concordância nominal, está INCORRETA a
frase:
A)
B)
C)
D)

O menino e o velhinho eram os mais sorridentes possível.
Eles mesmos disseram à família que encontraram Deus.
O menino levou pastéis e empadas fresquinhos.
Já é meio dia e meia; falta pouco tempo para o velhinho
chegar.
E) Emocionado, o velhinho abraçou o menino.

A) a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública;
B) a execução das atividades da defesa civil e a apuração
das infrações penais;
C) a apuração das infrações penais e o patrulhamento
ostensivo das ferrovias federais;
D) o patrulhamento ostensivo das rodovias federais e a
apuração das infrações penais;
E) a apuração de infrações penais contra a ordem política e
social e a prevenção e repressão do tráfico de
entorpecentes.
21. De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, as
guardas municipais serão destinadas:
A) ao combate do tráfico de entorpecentes, como força de
apoio;
B) ao patrulhamento ostensivo nas rodovias estaduais e
federais;
C) à proteção dos bens, serviços e instalações municipais,
conforme dispuser a lei;
D) ao patrulhamento ostensivo nas ferrovias e rodovias
federais;
E) à preservação da ordem pública e ao patrulhamento das
fronteiras municipais.
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22. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Nova
Friburgo, são símbolos municipais:
A)
B)
C)
D)
E)

sua bandeira, seu time de futebol e seu escudo;
sua bandeira, seu hino e seu brasão;
sua logomarca, sua fauna e seu hino;
suas cores, sua fauna e seu hino;
sua flora, seu brasão e seu hino.

23. Com base na divisão administrativa do Município de Nova
Friburgo, estabeleça a correlação:
(1) bairros
(2) distritos
(3) vilas
( ) são partes do território do Município, divididos para fins
administrativos de circunscrição territorial e de jurisdição
municipal e denominação própria.
( ) são subdivisões do distrito.
( ) são as porções contínuas e contíguas do território sede,
com denominação própria, representando divisões
geográficas.
A seqüência correta, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3;
1, 3, 2;
2, 3, 1;
2, 1, 3;
3, 2, 1.

24. São da competência privativa do Município, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

legislar sobre assuntos de interesse local;
elaborar o plano plurianual e o orçamento anual;
fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos;
organizar e prestar, diretamente, ou sob o regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos locais,
inclusive o de transporte coletivo, que tem caráter
essencial;
E) zelar pela guarda da Constituição, das leis e das
instituições democráticas e conservar o patrimônio
público.
25. São da competência comum, EXCETO:
A) cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de necessidades
especiais;
B) proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e
à ciência;
C) planejar e controlar o uso, o parcelamento e a ocupação
do solo em seu território, especialmente o de sua zona
urbana;
D) proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas;
E) combater as causas da pobreza e os fatores de
marginalização, promovendo a integração social dos
setores desfavorecidos.
Leia o texto e responda às questões 26, 27 e 28.
A Lei nº 2.696/97 dispõe sobre as normas balizadoras para
atuação preventiva das guardas municipais, complementar à
segurança pública, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
26. O armamento que seja expressamente permitido às
Guardas Municipais será mantido:
A) no gabinete do prefeito em local seguro e de difícil
acesso;
B) nas sedes e nos postos de serviços em locais seguros e
de acesso restrito;
C) na Polícia Civil, em local seguro e de difícil acesso;
D) na Polícia Federal, em local seguro e de fácil acesso;
E) no quartel da PM local, em local de difícil acesso.
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27. O Agente de Segurança Pessoal da Autoridade
Municipal, quando em serviço deverá portar, além da cédula
de identidade funcional:
A) a credencial expedida pelo órgão próprio da Secretaria de
Estado de Segurança Pública;
B) a cédula de identidade expedida pelo Departamento de
Trânsito do Estado do Rio de Janeiro;
C) o passaporte expedido pela Polícia Federal;
D) a carteira de trabalho expedida pelo Ministério do
Trabalho;
E) a matrícula municipal, que identifica a origem do
profissional.
28. As Guardas Municipais manterão seus registros de
ocorrência e arquivos para eventuais consultas, à disposição:
A) do Ministério da Defesa, da autoridade de trânsito e seus
agentes;
B) do Comando do Exército, da autoridade policial e seus
agentes;
C) do Comando da Aeronáutica, da autoridade policial e
seus agentes;
D) do Ministério Público, da autoridade policial e seus
agentes;
E) do Comando da Marinha, da autoridade de trânsito e seus
agentes.
29. O Guarda Municipal trabalha, muitas vezes, exposto ao
sol. Nos casos de insolação, enquanto se aguarda
atendimento médico, o socorrista deve realizar os seguintes
procedimentos, EXCETO:
A) aplicar compressas frias sobre a cabeça da vítima;
B) dar bebida alcoólica para equilibrar a temperatura interna
com a externa;
C) dar água para beber, caso a vítima esteja consciente;
D) colocar a vítima na sombra;
E) envolver o corpo da vítima com toalhas molhadas com
água fria, para abaixar a temperatura corporal.
30. O condutor de uma viatura da Guarda Civil, ao acionar o
motor para saída, verificou que o mesmo virava, mas não
pegava. Percebeu que o defeito era na bobina. A solução foi:
A)
B)
C)
D)
E)

abastecer;
trocar a bomba;
desentupir;
regular;
substituir.

