
3. Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO-RESPOSTA:

→→→→→ verifique, no seu cartão, o seu nome, o número de inscrição e o número de seu documento de identidade;

→→→→→ o CARTÃO-RESPOSTA será o único documento válido para correção eletrônica através de leitura óptica e seu preenchimento
e respectiva  assinatura são de inteira responsabilidade do candidato;

→→→→→ a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica, obrigatoriamente  de tinta  azul
ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada, para assegurar a perfeita leitura óptica.

4. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato.

5. O candidato será automaticamente excluído do certame se for surpreendido:
→→→→→ consultando, no decorrer da prova, qualquer tipo de material impresso, anotações ou similares, ou em comunicação verbal, escrita

ou gestual, com outro candidato;
→→→→→ utilizando aparelhos eletrônicos, tais como: telefone celular, bip,  walkman, rádio receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica,

notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação ativa ou passiva. O
telefone celular deverá permanecer desligado, desde o momento da entrada no local de prova até a saída do candidato
do respectivo local;

6. O candidato somente poderá se retirar definitivamente do recinto de realização da prova, entregando o CARTÃO-RESPOSTA
devidamente assinado, após decorrida 1 (uma) hora do início da prova. No entanto, SÓ PODERÁ copiar seus assinalamentos
feitos no CARTÃO-RESPOSTA  em formulário próprio entregue pela instituição organizadora do concurso,  DURANTE OS 30 min
(TRINTA MINUTOS) QUE ANTECEDEREM AO TÉRMINO DA PROVA.

7. Ao terminar a prova o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, o seu CARTÃO-RESPOSTA, sob pena de exclusão
do certame.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a
prova ou o tempo tenha se esgotado e tenham sido entregues todos os CARTÕES-RESPOSTA ,  sendo obrigatório o registro dos
seus nomes na ata de aplicação de prova.

9. O FISCAL NÃO ESTÁ AUTORIZADO A ALTERAR QUAISQUER DESSAS INSTRUÇÕES.

10. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, no segundo dia útil seguinte ao de
realização da prova, estando disponível, também, no site http://concursos.rio.rj.gov.br .

Boa Prova!

2013

ATENÇÃO

COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO DE TALENTOS
COORDENADORIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

CONCURSO   PÚBLICO   PARA    PROVIMENT O
EM  CARGOS DA  GUARDA  MUNICIPAL

2. É de responsabilidade do candidato a conferência deste caderno, que contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha,
cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C e D), distribuídas da seguinte forma:

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

1. A prova terá duração de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos, considerando, inclusive, a marcação do CARTÃO-RESPOSTA.

AGENTE ADMINISTRATIVO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto:

Livro, um alvará de soltura

Costumo brincar que, para conseguir ler todos os
livros que me enviam, só se eu pegasse uma prisão
perpétua. Pois é de estranhar que, habituada a fazer
essa conexão entre isolamento e livros, tenha me
passado despercebida a matéria que saiu recentemente
nos jornais (da qual fui gentilmente alertada por uma
leitora) de que os detentos de penitenciárias federais
que se dedicarem à leitura de obras literárias, clássicas,
científicas ou filosóficas poderão ter suas penas reduzidas. 

A cada publicação lida, a pena será diminuída em
quatro dias, de acordo com a Portaria 276 do Depar-
tamento Penitenciário Nacional (Depen). No total, a
redução poderá chegar a 48 dias em um ano, com a
leitura de até 12 livros. Para provar que leu mesmo, o
detento terá que elaborar uma resenha que será
analisada por uma comissão de especialistas em
assistência penitenciária. 

A ideia é muito boa, então, por favor, não compliquem.
Não exijam resenha (eles lá sabem o que é resenha?)
nem nada assim inibidor. Peçam apenas que o sujeito,
em poucas linhas, descreva o que sentiu ao ler o livro,
se houve identificação com algum personagem, algo
simples, só para confirmar a leitura. Não ameacem o
pobre coitado com palavras difíceis, ou ele preferirá
ficar encarcerado para sempre.

Há presos dentro e fora das cadeias. Muitos ado-
lescentes estão presos a maquininhas tecnológicas
que facilitam sua conexão com os amigos, mas não
consigo mesmo. Adultos estão presos às telenovelas
e aos reality shows, quando poderiam estar investindo
seu tempo em algo muito mais libertador. Milhares de
pessoas acreditam que ler é difícil, ler é chato, ler dá
sono, e com isso atrasam seu desenvolvimento, atrofiam
suas ideias, dão de comer a seus preconceitos, sem
imaginar o quanto a leitura as libertaria dessa vida estreita.

Ler civiliza.
Essa boa notícia sobre atenuação de pena é pra-

ticamente uma metáfora. Leitura = liberdade. Não é
preciso ser um criminoso para estar preso. O que não
falta é gente confinada na ignorância, sem saber como
escrever corretamente as palavras, como se vive em
outras culturas, como deixar o pensamento voar. O livro
é um passaporte para um universo irrestrito. O livro é a
vista panorâmica que o presídio não tem, a viagem pelo
mundo que o presídio impede. O livro transporta,
transcende, tira você de onde você está. 

Por receber uma quantidade inquietante de livros,
e sem ter onde guardá-los todos, costumo fazer doações
com frequência para escolas e bibliotecas. Poucos
meses atrás, doei alguns exemplares para um presídio
do Rio de Janeiro, e sugiro que todas as pessoas que
tenham livros servindo de enfeite em casa façam o
mesmo. Que se cumpram as penas, mas que se deixe
a imaginação solta. 

(Martha Medeiros – publicado na revista de O Globo, em 8 de julho de

2012, página 24.)

01. Nessa crônica, a autora expõe um ponto de vista
e expressa uma preocupação com a:

(A) necessidade de ampliar o limite de redução
da pena para os detentos leitores

(B) probabilidade de os detentos indicarem leituras
que não fizeram, pois estão confinados na
ignorância

(C) possibilidade de privar os detentos do direito
adquirido, devido a exigências embaraçosas

(D) inexistência de livros em quantidade suficiente
para todos os detentos no presídio

02. No terceiro parágrafo, a autora estabelece diálogo
com as autoridades responsáveis pela execução
do projeto nas penitenciárias, com a intenção de
levá-las a ter certa atitude. O mecanismo linguístico
que evidencia esse fato é:

(A) a presença de formas verbais imperativas

(B) o predomínio de conectivos condicionais

(C) a ocorrência preponderante de expressões
qualificativas

(D) o uso de verbos marcando ações encadeadas
cronologicamente

03. “A ideia é muito boa, então , por favor, não
compliquem.” (3º parágrafo)

Sem ocasionar alteração na ordem dos termos nem
no sentido da frase, pode-se substituir a palavra
em destaque por:

(A) contudo

(B) pois

(C) entretanto

(D) logo

04. Dígrafos são grupos de letras que representam
apenas um som da fala. Na palavra adolescentes
há dois dígrafos, um consonantal e outro vocálico.
Verifica-se o mesmo tipo de ocorrência na seguinte
palavra:

(A) frequência

(B) transporta

(C) praticamente

(D) exemplares

05. “Há presos dentro e fora das cadeias.” (4º parágrafo)

Quanto à flexão do verbo haver, verifica-se
INCORREÇÃO  em:

(A) Um detento declarou que, antes dessas
vantagens, nunca havia lido um livro.

(B) A escolha seria mais fácil se não houvessem
disponíveis tantos livros bons.

(C) Houve muitos elogios à iniciativa do
Departamento Penitenciário Nacional.

(D) Aqueles que procurarem perverter o
procedimento se haverão  com a justiça.
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06. O vocábulo difíceis é acentuado em obediência à
mesma regra que exige o uso de acento gráfico
em todas as palavras agrupadas em:
(A) científicas – diminuída - presídio
(B) literárias – clássicas – panorâmica
(C) perpétua – filosóficas – assistência
(D) matéria – penitenciárias – ignorância

07. Encarcerado é particípio de encarcerar , verbo
formado por agregação simultânea de prefixo e
sufixo ao radical de cárcere . A formação de palavra
derivada por meio desse processo, denominado
parassíntese, também ocorre em:
(A) confinado
(B) desenvolvimento
(C) atenuação
(D) inibidor

08. Entre os pronomes que servem para representar
um substantivo, os relativos referem-se a um termo
anterior, denominado antecedente. Assim como em
“todos os livros que  me enviam” (1º parágrafo), a
palavra destacada é pronome relativo em:
(A) “Milhares de pessoas acreditam que  ler é

difícil...” (4º parágrafo)
(B) “O livro é a vista panorâmica que  o presídio

não tem...” (6º parágrafo)
(C) “Para provar que  leu mesmo...” (2º parágrafo)
(D) “Pois é de estranhar que ...” (1º parágrafo)

09. “Essa boa notícia sobre atenuação de pena é
praticamente uma metáfora .” (6º parágrafo)

Verifica-se o emprego da figura de linguagem men-
cionada pela autora em:
(A) “...se houve identificação com algum

personagem, algo simples...” (3º parágrafo)
(B) “Não é preciso ser um criminoso para estar

preso.” (6º parágrafo)
(C) “...habituada a fazer essa conexão entre

isolamento e livros...” (1º parágrafo)
(D) “O livro é um passaporte para um universo

irrestrito.” (6º parágrafo)

10. Quanto ao emprego da vírgula, a única frase correta é:
(A) Quando, soube da medida também a aplaudi.
(B) Uma gentil leitora, alertou a autora acerca da

Portaria que prevê a “Remissão pela Leitura”.
(C) Alguns não compreendiam, por que o projeto

mereceu tantos elogios.
(D) Esse interessante livro, li-o por indicação de

amigos.

11. O emprego do acento grave, indicativo da crase,
faz-se necessário em “Adultos estão presos às
telenovelas...” (4º parágrafo) e também deve
ocorrer em:
(A) A autora do texto evidencia-se favorável a

atenuação da pena.
(B) Muitos se mostraram indiferentes a essa

oportunidade.
(C) Alguns detentos custaram a compreender as

regras para redução da pena.
(D) O presídio localizava-se a dois quilômetros da

cidade.

12. “Não ameacem o pobre coitado com palavras difíceis,
ou ele preferirá ficar encarcerado para sempre.”
(3º parágrafo)

A segunda oração, introduzida por ou , exprime
um efeito que se quer evitar. A relação de
sentido estabelecida nessa frase poderia ser
assim explicitada:
(A) Contanto que não ameacem o pobre coitado

com palavras difíceis, ele preferirá ficar
encarcerado para sempre.

(B) Ainda que ameacem o pobre coitado com
palavras difíceis, ele não preferirá ficar
encarcerado para sempre.

(C) Caso ameacem o pobre coitado com palavras
difíceis, ele preferirá ficar encarcerado para
sempre.

(D) Nem que ameacem o pobre coitado com
palavras difíceis, ele preferirá ficar encarcerado
para sempre.

13. Usuf_uir  da leitura de bons textos não nos afasta
da realidade, não causa en_aqueca , nem deve ser
considerado um pr_vilégio . Trata-se de exercício
de imaginação que concede liberdade interna e,
ainda, consiste em refú_io  acolhedor sob
determinadas circunstâncias.

Em obediência à convenção ortográfica oficial para
a língua portuguesa, as lacunas nas palavras
devem ser preenchidas, respectivamente, por:
(A) r – x – i – g
(B) r – ch – e - g
(C) l – ch – i – j
(D) l – x – e – j

14. Em crônicas, em geral os autores costumam
estabelecer intimidade com seus leitores e
empregar a língua coloquial, adequada a esse
gênero de texto. A exigência de formalidade que
caracteriza a escrita padrão no mundo do trabalho
é, no entanto, diversa e está contemplada pela
seguinte frase ou segmento:
(A) “Não exijam resenha (eles lá sabem o que é

resenha?) nem nada assim inibidor.”
(B) “O que não falta é gente confinada na

ignorância, sem saber como escrever
corretamente as palavras...”

(C) “... para conseguir ler todos os livros que me
enviam, só se eu pegasse uma prisão
perpétua.”

(D) “... pessoas acreditam que ler é difícil, ler é
chato, ler dá sono, e com isso atrasam seu
desenvolvimento...”

15. Os princípios gramaticais que devem ser aplicados
à redação oficial são respeitados na seguinte frase:
(A) Não se deve adotar medidas precipitadas, e

que comprometam o andamento do projeto.
(B) O projeto tem mais de cem páginas e muita

complexidade.
(C) Na apresentação do projeto, o diretor mostrou

determinação, não ser inseguro, inteligência
e ter ambição.

(D) Nada é tão importante como o respeito aos
direitos humanos.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16. A maioria dos dispositivos de entrada e saída é
conectada atualmente a um microcomputador por
meio do barramento USB. Dois exemplos desses
dispositivos são:

(A) joystick e memória ROM

(B) scanner e memória RAM

(C) pendrive e impressora multifuncional

(D) microfone e impressora deskjet

17. No Windows 7 BR, um atalho de teclado permite
alternar entre programas abertos e em execução
concorrente no sistema. Nesse contexto, se houver
seis aplicações nessa situação, para alternar de
uma a outra, o atalho de teclado é:

(A) Ctrl + Esc

(B) Alt + Tab

(C) Alt + F8

(D) Ctrl + F1

18. No Word 2010 BR, clicar nos ícones               e

                   tem, respectivamente, os seguintes
significados:

(A) alterar a cor do texto e diminuir o nível de recuo
do parágrafo

(B) alterar a cor do texto e aumentar o nível de
recuo do parágrafo

(C) aplicar negrito ao texto e aumentar o nível de
recuo do parágrafo

(D) aplicar negrito ao texto e diminuir o nível de
recuo do parágrafo

19. Observe a planilha abaixo, criada no Excel 2010
BR.

Sabe-se que em F5 foi inserida uma expressão
que representa a melhor cotação e que indica o
menor preço entre os mostrados em 1, 2 e 3.
Considerando-se que, neste caso, o Excel permite
o uso das funções MÍNIMO ou MENOR, em F5 pode
ter sido inserida uma das seguintes expressões:

(A) =MÍNIMO(C5:E5) ou =MENOR(C5:E5)

(B) =MÍNIMO(C5:E5;1) ou =MENOR(C5:E5)

(C) =MÍNIMO(C5:E5;1) ou =MENOR(C5:E5;1)

(D) =MÍNIMO(C5:E5) ou =MENOR(C5:E5;1)

20. Atualmente, tem crescido em importância a
execução de cópias de segurança, com o objetivo
de evitar que dados sejam perdidos e, ao mesmo
tempo, garantir a integridade dos dados armaze-
nados. Um dos dispositivos mais empregados nessa
tarefa é o pendrive. Essa atividade é denominada:

(A) firewall

(B) backup

(C) download

(D) phishing

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21.  A função da administração que significa dizer às
pessoas o que fazer e conseguir que elas o façam
da melhor forma possível, obtida através do processo
de comunicação, motivação e liderança, é a de:

(A) planejar

(B) dirigir

(C) organizar

(D) controlar

22. A etapa do processo de comunicação, importante
porque informa à origem que a mensagem foi rece-
bida e compreendida pelo receptor, é denominada:

(A) feedback

(B) codificação

(C) controle

(D) decodificação

23. As variáveis do ambiente da organização que
refletem valores, pressupostos básicos e hábitos
que prevalecem numa sociedade e que são
introduzidas nas empresas pelas pessoas, são
as do seguinte tipo:

(A) demográficas

(B) políticas

(C) sociais

(D) culturais

24. O elemento da cultura organizacional que se
caracteriza por narrativas de fatos ocorridos e que
informam sobre o passado da organização,
objetivando reforçar comportamentos desejáveis
para o presente, é o:

(A) mito

(B) valor

(C) rito

(D) herói
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25. A estratégia competitiva utilizada no planejamento
organizacional, adotada para manter e defender o
domínio já conquistado e aproveitar novas oportu-
nidades do ambiente da empresa, é a:

(A) ofensiva

(B) reativa

(C) analítica

(D) defensiva

26. A Prefeitura deseja otimizar a distribuição de um
benefício social e criou para este fim coordenações,
dividindo o público alvo em “melhor idade”, “jovens
e adultos” e “crianças”. O tipo de estrutura
departamental utilizada neste caso é por:

(A) processo

(B) cliente

(C) território

(D) função

27. O recrutamento é o esforço que a empresa faz
para trazer para si novos colaboradores de fontes
internas e externas. O recrutamento interno apre-
senta a seguinte desvantagem para a empresa:

(A) é um processo oneroso

(B) afeta a política salarial quando um novo
colaborador é contratado com salário mais alto

(C) é um processo demorado e lento

(D) exige potencial de desenvolvimento para
promoções

28. O treinamento é utilizado pelas organizações para
desenvolver seus talentos. Considere-se que um
órgão da Prefeitura deseja promover o crescimento
profissional de seus colaboradores melhorando ou
desenvolvendo destrezas necessárias à execução
de tarefas para operação de equipamentos,
máquinas e ferramentas. Nesse caso, o tipo de
mudança de comportamento necessário aos
colaboradores envolve a transmissão de:

(A) atitudes

(B) informações

(C) habilidades

(D) conceitos

29. O orçamento da Prefeitura se fundamenta em
uma única política orçamentária estruturada
uniformemente e que se ajusta a um único método.
O princípio orçamentário obedecido, neste caso,
refere-se à:

(A) unidade

(B) programação

(C) clareza

(D) exclusividade

30. O inventário de estoque consiste na contagem
física de seus itens para verificar e realizar ajustes
caso haja diferenças com os controles contábeis.
Assim, a empresa que conta permanentemente
amostra de seus itens em estoque, de tal forma
que todos sejam contados pelo menos uma vez
dentro do período fiscal, efetua o inventário do tipo:

(A) geral

(B) híbrido

(C) periódico

(D) rotativo

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

31. A sanção disciplinar a ser aplicada verbalmente,
em caso de negligência de servidor municipal,
corresponde à pena de:

(A) repreensão

(B) multa

(C) advertência

(D) suspensão

32. O prazo assinalado pelo Estatuto para que ocorra
a conclusão de processo disciplinar que não
sofreu nenhuma prorrogação corresponde a:

(A) 90 (noventa) dias

(B) 120 (cento e vinte) dias

(C) 150 (cento e cinquenta) dias

(D) 180 (cento e oitenta) dias

33. Após a lavratura do termo de ultimação da instrução,
será feita, no prazo de 3 (três) dias, a citação dos
indiciados, para apresentação de defesa, no prazo
comum de:

(A) 10 (dez) dias

(B) 20 (vinte) dias

(C) 30 (trinta) dias

(D) 60 (sessenta) dias

34. A forma extintiva de desfazimento do ato adminis-
trativo por razões de conveniência e oportunidade
é conhecida como:

(A) anulação

(B) cassação

(C) caducidade

(D) revogação

35. A apreensão de bens é ato administrativo que,
segundo o critério das prerrogativas, deve ser
classificado como ato:

(A) vinculado

(B) individual

(C) de império

(D) simples
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36. O princípio que objetiva a igualdade de tratamento
que a Admin is t ração deve d ispensar  aos
administrados que se encontram na mesma
situação jurídica é o da:

(A) legalidade

(B) impessoalidade

(C) moralidade

(D) eficiência

37. A praça pública é bem municipal classificado como
bem:

(A) de uso especial

(B) dominical

(C) de uso comum do povo

(D) de uso exclusivo

38. Quando o Poder Público regula o desempenho de
uma profissão, exercendo o poder de polícia, ele o
faz mediante a edição do seguinte ato:

(A) normativo

(B) concreto

(C) de consentimento

(D) de cooperação

39. Os litígios entre o município do Rio de Janeiro e
os seus empregados públicos são resolvidos
perante o seguinte órgão do Poder Judiciário:

(A) Supremo Tribunal Federal

(B) Corregedoria da Justiça Federal

(C) Conselho Nacional de Justiça

(D) Justiça do Trabalho

40. Uma servidora pública, ocupante de cargo
público, aposenta-se compulsoriamente ao
atingir a seguinte idade:

(A) 65 anos

(B) 70 anos

(C) 55 anos

(D) 60 anos

RACIOCÍNIO LÓGICO

41. Dois agentes de administração realizam juntos um
trabalho em 3 horas. Um deles, sozinho, consegue
realizá-lo em 5 horas. O outro, então, para realizar
sozinho o mesmo trabalho, levaria, em horas, o
seguinte tempo:

(A) 7

(B) 7,5

(C) 8

(D) 8,5

42. A tabela abaixo mostra a quantidade de carros
rebocados em operações de choque de ordem em
setembro e outubro de um mesmo ano.

Sabendo-se que a quantidade de carros rebocados,
nesses três meses, aumentou em progressão
geométrica, o valor de x corresponde a:

(A) 46

(B) 48

(C) 52

(D) 54

43. Um agente de administração deve preencher um
formulário que apresenta três campos:

Em cada campo, exatamente uma das opções
deve ser assinalada. Dessa forma, o número
máximo de maneiras distintas pelas quais esse
formulário pode ser preenchido é:

(A) 10

(B) 20

(C) 30

(D) 40

44. Durante o ano de 2010, João teve de revisar 260
memorandos. Se, em 2011, houve um aumento
de 35%, em relação ao ano anterior, no número
de memorandos que João revisou, o número
de memorandos por ele revisados, em 2011,
corresponde a:

(A) 351

(B) 338

(C) 325

(D) 295
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45. Em uma repartição pública com 32 funcionários,
todos votaram em uma enquete para escolher o
tipo de festa de fim de ano. Havia apenas duas
opções e era permitido votar nas duas. Sabe-se
que 23 funcionários votaram na opção churrasco
e 15, na opção festa à fantasia. Assim, pode-se
conc lu i r  co r re tamen te  que  o  número  de
funcionários dessa repart ição que votaram
em ambas as opções equivale a:

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

ÉTICA DO SERVIDOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

46. Verificada a prática de um ato de improbidade que
causou lesão ao patrimônio público, para que ocorra
a indisponibilidade dos bens do indiciado, a auto-
ridade administrativa responsável pelo inquérito
deverá representar ao seguinte órgão:

(A) Defensoria Pública

(B) Tribunal de Contas

(C) Ministério Público

(D) Conselho Nacional de Justiça

47. Frustrar a licitude de processo licitatório é ato de
improbidade que:

(A) atenta contra os princípios da Administração
Pública

(B) causa prejuízo ao erário

(C) ofende a ética pública

(D) importa enriquecimento ilícito

48. Solicitar, para outrem, indiretamente, ainda que fora
da função, mas em razão dela, vantagem indevida
configura o seguinte tipo penal:

(A) corrupção passiva

(B) excesso de exação

(C) advocacia administrativa

(D) peculato

49. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo
e que deva permanecer em segredo é crime que
pode ser apenado com, no mínimo:

(A) reclusão de dois a doze anos

(B) reclusão de um a três anos

(C) detenção de três meses a um ano

(D) detenção de seis meses a dois anos

50. Praticar violência, no exercício de função ou a
pretexto de exercê-la, corresponde ao crime de:

(A) excesso de exação

(B) violência arbitrária

(C) desacato

(D) concussão


