Prefeitura Municipal de

CONCURSO PÚBLICO

FAGUNDES

CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL
(OITAVA SÉRIE): GUARDA MUNICIPAL

COMPLETO

Leia a tirinha a seguir e, depois, responda às questões que
seguem.

b) existe certo grau de formalidade em tiras.
c) a tira foi criada especificamente para o ambiente da
web, cujas características lingüísticas às vezes destoam
da norma padrão.
d) as bolas de gude de um valiam mais que as do outro.
e) usamos X quando queremos expressar uma espécie
de coloquialidade.
4. Assim como fechado x fexado:
a) temos taxado x tachado, mas com significados
diferentes.
b) temos taxado x tachado, mas com significados iguais.
c) temos taxado, mas não tachado.
d) temos tachado, mas não taxado.
e) temos a chance de usar um ou outro no mesmo
contexto.
5. Assinale a alternativa que possui uma palavra fora
dos padrões ortográficos vigentes.
a) expansão
b) impressão
c) impulsivo
d) subversão
e) regreção
6. Observe os porquês abaixo e escolha qual deles
está escrito de forma inadequada.

1. De acordo com a tirinha:
a) Não houve acordo entre os interlocutores.
b) A mãe de um deles virou moeda na relação negocial.
c) Não houve sucesso em usar uma das mães como moeda
na relação de troca.
d) Preferiram ficar com suas mercadorias mesmo, não
havendo “escambo” algum.
e) Trocaram-se as bolas de gude, mas apenas uma das
partes ficou satisfeita.
2. Podemos depreender da tira que:
a) a mãe tem um grande valor para o seu filho.
b) o filho ficou triste porque seu suposto amigo comparou a
importância de sua mãe à de simples bolinhas de gude.
c) ele não estava muito preocupado com sua mãe, mas com
a sua nova aquisição.
d) tristeza é a marca constante do filho cuja mãe foi trocada.
e) na vida o que vale é ser feliz, mesmo que traiamos a
confiança dos outros.
3. Sabemos que a palavra fexado, de acordo com o sistema
ortográfico brasileiro vigente, se escreve com CH. Porém,
na tira, foi registrada com X. Isso aconteceu porque:

a) Por que você nunca está em casa quando telefono?
b) Não se sabe o porquê de tanta confusão.
c) Esse é o motivo por que Márcia se separou tão
rapidamente.
d) Quero ir ao parque por que quero respirar ar livre.
e) Eles não desejam vir ao jantar por quê?
7. Das palavras abaixo apenas uma não está no
aumentativo. Assinale-a.
a) macarrão
b) vozeirão
c) corpanzil
d) narigão
e) bocarra
8. Das palavras a seguir somente uma não está no
diminutivo. Assinale-a.
a) corpúsculo
b) flautim
c) gorducho
d) moinho
e) rabicho

a) embora o texto seja oral, a ênfase é na escrita.
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9. Assim como nora é o feminino de genro, o feminino de o
atleta é:
a) atleticista
b) a atleta
c) a atleta fêmea
d) atleta-mulher
e) o atleta do sexo masculino
10. Marque a alternativa que contém um substantivo
sobrecomum.
a) o animal
b) o tigre
c) a girafa
d) a mosca
e) a agente

b) Por favor, gostaria de passar.
c) Tenho vários itens escolares: lápis, caderno, régua
etc.
d) Fico aqui sozinho, porém quero paz.
e) Daniel, venha me ajudar agora.
16. Um guarda municipal começou a contar às pessoas
que entravam na repartição e pela manhã entraram 22
pessoas e no expediente da tarde 28 pessoas, quando o
mesmo somou o número sucessor das pessoas que
foram pela manhã com antecessor das pessoas que
entraram a tarde encontrou o número:

11. Abaixo encontramos uma alternativa que possui um
sinônimo imperfeito. Escolha-o.

a) 50
b) 30
c) 4
d) 6
e)10

a) achar – encontrar
b) morte – falecimento
c) idoso – ancião
d) léxico – vocabulário
e) adorar – amar

17. O eletricista responsável por um determinado
prédio deseja substituir os fios de uma sala, o
comprimento do local é de aproximadamente 6 m, o
fio deve ser colocado duplo, Se o serviço for feito em
4 salas, quantos metros de fios se faz necessário:

12. Os eufemismos servem para suavizar ou minimizar o
impacto, geralmente negativo, que certas palavras
possuem. Um exemplo disso é:

a) 4
b) 6
c) 24
d) 48
e) 36

a) A atitude daquele rapaz foi linda/ bonita.
b) Dei um salto/pulo grande quando vi a poça de lama.
c) Meu amigo faleceu/morreu.
d) Esse é um exímio aluno/estudante.
e) Esses poemas que você acabou de ler são tão lindos/
formosos que me emociono.
13. Todas as palavras abaixo são acentuadas, exceto:
a) orfão
b) indelevel
c) jabuti
d) Itajai
e) Jacarau

18. O valor da expressão 60-30: 2+10 é:
a) 32
b) 55
c) 25
d) 30
e) 40
19. Uma caixa d água possui as seguintes dimensões
3m, de comprimento 2m de profundidade e 2,5m de
largura, qual é a capacidade da mesma em m³?

14. Assinale quando houver problema com o uso da
vírgula.
a) Mamãe, quanto tempo ainda leva para acabar?
b) Venha aqui, por favor!
c) Ninguém, sabe por que estou assim tão triste.
d) (...) Portanto, quero que todos fiquem bem.
e) Isso é, por outro lado, o que eu esperava de ruim...

a)
b)
c)
d)
e)

7,5
5,0
10
17,5
15

20. O relógio de uma igreja está marcando 9h: 15 min
quando se passarem 2h: 30 min o mesmo vai marcar:

15. Escolha a opção em que travessão(ões) pode(m) ser
usado(s) no mesmo lugar da(s) vírgula(s).
a) Adriana, a professora do quarto ano, foi acidentada.
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21. As notas de um aluno são 10,0 ,9.0,7.0 e 6.0. e a
professora quer fazer a média das mesmas para colocar
no diário de classe, qual é a média aritmética encontrada?
a)
b)
c)
d)
e)

40
5
8
13
48

22. Uma garagem tem 20 m de frente e 45 m de fundo, logo
a área em m² da mesma é:
a)
b)
c)
d)
e)

65
90
900
65
25

R$ 10,0
R$ 1,0
R$ 100,00
R$ 0,1
R$ 0,10

24. Dada à equação 20+x = 10+3x, o valor de x é:
a)
b)
c)
d)
e)

O município de Fagundes está localizado no
compartimento da Borborema, especialmente na Serra
de ___________, no Agreste paraíbano, distanciando-se
106 Km da Capital de João Pessoa. Limita-se ao Norte
com Campina Grande, que fica a 24 Km, ao sul com
Aroeiras a 30 Km, ao Leste com Itatuba e Ingá a 30 Km,
e ao Oeste com o município de _______________a 18
Km.

(a) Fagundes e Esperança.
(b) Laranjeiras e Queimadas.
(c) Gavião e Aroeiras.
(d) Bodopitá e Queimadas
(e) Bodopitá e Massaranduba
28. O estudo do tempo e do clima ocupa uma posição
central e importante no amplo campo da ciência
ambiental. Os processos atmosféricos influenciam os
processos
nas
outras
partes
do
ambiente,
principalmente na biosfera, hidrosfera e litosfera. Em
relação ao clima do Município de Fagundes é correto
afirmar que é:
(a) Clima Sub-Tropical.
(b) Clima Equatorial.
(c) Clima Tropical Semi Árido.
(d) Clima Tropical de Altitude.
(e) Clima Equatorial Semi Árido.

20
10
5
-10
-20

25. A distância entre duas cidades é 40 km, um motorista
sai da cidade A e vai até a cidade B e volta da cidade B
para a cidade A e essa viagem é feita de segunda a 6º
feira, ao fim de duas semanas, quantos quilômetros o
mesmo percorreu:
a) 200
b) 400
c) 600
d) 800
e) 1000

29. Um turista vem visitar a cidade de Fagundes e
deseja conhecer a Sede da Prefeitura. Ele pergunta a
um morador da região, qual o nome da Rua onde
está localizada?. A resposta correta será:
(a) Rua Ronco da Abelha.
(b) Rua Prefeito Geraldo Dantas.
(c) Rua Quebra Quilos.
(d) Av. Monsenhor Sales.
(e) Rua Projetada.
30. O município de Fagundes encontra-se inserido
nos domínios da bacia hidrográfica:

26. A emancipação política do Município de Fagundes
do Estado da Paraíba ocorreu pela Lei
nº 2.661, sendo desmembrada de Campina Grande em:
(a) – Em 22 de dezembro de 1964.
(b) – Em 22 de novembro de 1961.
(b) – Em 22 de janeiro de 1964.

27. Complete os espaços em branco e marque a
sequência correta:

A alternativa correta é:

23. Ao aplicar seu dinheiro, um cidadão optou pela
caderneta de poupança imaginando que era a operação
mais segura, muito embora os juros sejam menores, o
mesmo aplicou R$ 2.000 a 0.5 por cento ao mês, ao fim do
primeiro mês o juro vai ser de:
a)
b)
c)
d)
e)

(d) – Em 22 de dezembro de 1961.
(e) – Em 24 de novembro 1961.

(a) do Rio do Peixe.
(b) do Bodogongó.
(c) do Rio Espinharas
(d) do Rio Paraíba
(d) do Rio Borborema
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31. Poder público é o conjunto dos órgãos com
autoridade para realizar os trabalhos do Estado,
constituído do:
I – Poder Executivo;
II – Poder Legislativo;
III – Poder Judiciário;
IV – Poder Policial.

(c) permitir o crescimento da criminalidade.
(d) motiva o uso da insegurança dos municípios como
plataforma política;
(e) Todas as alternativas acima estão incorretas.
36. O bom relacionamento com seus colegas de
trabalho pressupõe regras. Identifique, dentre as
afirmações abaixo, a que não oferece essa atitude.

A alternativa correta é a letra:
(a) II apenas.
(b) I e II apenas.
(c) I, II e III apenas.
(d) III e IV apenas.
(e) I, II, III e IV.

(a) Respeite a privacidade de seus colegas de trabalho.
(b) Tenha atitude de justiça e trate igualmente seus
companheiros.
(c) Cultive o diálogo ao invés da disputa.
(d) Ridicularize seus colegas quando de suas
dificuldades e limitações.
(e) Seja humilde, tolerante e flexível.

32. São princípios básicos para ações da Guarda
Municipal da Prefeitura de Fagundes:

37. São atribuições básicas de um guarda municipal,
Exceto:

I- respeito à dignidade humana;
II- à cidadania;
III- à justiça;
IV- à legalidade democrática e à coisa pública.

(a) Contribuir para a elevação dos índices da violência e
da criminalidade.
(b) Promover a proteção dos bens, serviços e
instalações municipais de Fagundes;
(c) Prevenir e inibir atos delituosos priorizando a
segurança escolar;
(d) Somente as alternativas A e B estão incorretas.
(e) Todas as afirmações estão incorretas.

A alternativa correta é:
(a) I e II apenas,
(b) III e IV apenas,
(c) IV apenas;
(d) I, II, III apenas
(e) I, II, III e IV.

38. Deve-se caracterizar como
profissional da área de segurança?

33. No Brasil, O Poder Legislativo é exercido pelo
Congresso Nacional que se compõe:
(a) da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
(b) da Câmara dos Deputados e da Câmara dos
Vereadores.
(c) do Tribunal de Contas e da Câmara dos Deputados.
(d) do Poder Executivo, e do Poder Judiciário.
(e) da Assembléia Legislativa e da Câmara dos Vereadores.
34 - Um Guarda Municipal da Prefeitura de Fagundes,
ao ser solicitado, deve:
(a) atender de forma leiga em relação a sua atribuição.
(b) tratar com irresponsabilidade e presteza.
(c) usar sempre uma linguagem rebuscada, com termos
difíceis e específicos para se impor.
(d) agir corretamente, com educação e firmeza.
(e) Todas as alternativas acima estão corretas.

do

(a) Severa e inflexível
(b) Severa e repressiva
(c) Repressiva e ostensiva
(d) Ostensiva e preventiva
(e) Preventiva e evasiva
39. Um Guarda Municipal da Prefeitura de Fagundes
tem a informação que dentro de um perímetro de
segurança, todos os lugares que oferecem facilidade
para a penetração de elementos suspeitos são
chamados de pontos do tipo:
(a) de risco.
(b) de controle.
(c) de vigilância inóspita.
(d) de segurança alternada.
(e estratégico.
40. As referidas cores da Bandeira do município de
Fagundes são:

35 - Sobre Segurança Pública é correto afirmar:
(a) A Segurança Pública é uma atividade exclusiva de
Empresas Privadas.
(b) É uma prestação de serviço e desta forma, contribui
com índices de insegurança.

função

(a) Vermelho, Azul e Verde.
(b) Vermelho e Branco
(c) Azul, Vermelho e Branco
(d) Branco, Verde e Azul
(e) Verde e Laranja
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