PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO-RJ
CARGO: GUARDA MUNICIPAL
EDITAL Nº 001/2015 - TIPO DE PROVA: BRANCA
DATA: 20/12/2015 - PERÍODO: MANHÃ
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 30 questões objetivas
sem repetição ou falha.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às
respostas da prova.
c) Para realizar sua prova, use apenas o
material mencionado acima e em hipótese
alguma, papéis para rascunho.
2. Verifique se este material está completo, em
ordem e se seus dados pessoais conferem
com aqueles constantes no CARTÃORESPOSTA, caso haja alguma divergência,
você deve comunicar ao fiscal de sala.
3. Após a conferência, você deverá assinar o
seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA
utilizando
caneta
esferográfica de tinta de cor azul ou preta.
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços
indicados neste CADERNO DE QUESTÕES,
bem como o preenchimento do campo
reservado à informação de seu número de
inscrição.
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das
letras, correspondentes às respostas de sua
opção, deve ser feita com o preenchimento de
todo o espaço do campo reservado para tal
fim.
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃORESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em
hipótese alguma poderá ser substituído.
7. Não será permitido o uso de borracha ou
corretivo de qualquer espécie no CARTÃORESPOSTA, bem como qualquer outro tipo
de rasura.

8. Para cada uma das questões são
apresentadas
4
(quatro)
alternativas
classificadas com as letras (a), (b), (c), e (d);
somente uma responde adequadamente ao
quesito proposto. Você deve assinalar
apenas uma alternativa para cada questão;
a marcação em mais de uma alternativa anula
a questão, mesmo que uma das respostas
esteja correta; também serão nulas as
marcações rasuradas.
9. As questões são identificadas pelo número
que fica à esquerda de seu enunciado.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir
opinião nem a prestar esclarecimentos sobre
o conteúdo da Prova. Cabe única e
exclusivamente ao candidato interpretar e
decidir a este respeito.
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo
de prova para marcar seu CARTÃORESPOSTA. Os rascunhos e as marcações
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES
não serão levados em conta.
12. Quando terminar sua prova, entregue ao
Fiscal de Sala, obrigatoriamente o CARTÃORESPOSTA devidamente assinado e o
CADERNO DE QUESTÕES.
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA
PROVA É DE 3h00min.
14. Por motivos de segurança, você somente
poderá ausentar-se da sala de prova após
decorrida 1 (uma) hora.
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Socorrinho
Moço, não, sua mão, suando, grito no
semáforo, em contramão, suada, pelos carros, sobre
os carros, carros, moço, não, viu sua mãe e a cidade,
nervosa, avançando o meio-dia, dia de calor, calor
enorme, ninguém que avista, Socorrinho, algumas
__________, céu de gasolina, ozônio, cheiro de
álcool, moço, não, parecido sonho ruim, dor de
dente, comprimido, pernilongo, extração de ouvido,
o ônibus elétrico, esquinas em choques,
paralelepípedos, viagens que não conhece – hoje
desaparecida menina de seis anos, ou sete, trajada de
camiseta, sapatinhos ou chinelos, fita crespa no
cabelo, azul forte ou infinito, moço, não, aquele
grito franzino, miúdo, a polícia que alega
_________, magia negra, sequestro, mastiga um
fósforo, a mãe de Socorrinho acende velas, incensos,
chorando a Deus justiça divina, justiça duvidosa,
viver agora o que seria se já não era, se por um
descuido já se foi um dia sem ela, dois, Socorrinho,
céus e preces, moço, não, Maria do Socorro Alves
da Costa, mulatinha, sumiu misteriosa, diz uma
testemunha que um negro levou sua filha embora,
revolta da família, vizinho, jornal, televisão, igreja,
depois de dois meses, moço, não, boneca, foto de
batizado, festinha de bairro, tudo que pudesse trazer
Socorrinho de volta para a memória, peito, o quarto
morto, as horas puxando apreensão, suor,
desesperança, batida de polícia em favelas,
rodoviárias, botecos, matagais, tudo isso feito e
desfeito, a mãe de Socorrinho ouvia boatos,
silenciava à base de comprimidos, o marido já
enlouquecido e internado, que __________, agonia
de cidade, moço, não, gente ruim, sem sentimento,
pra que deixar sofrendo a mãe humilde, o bairro, a
câmera de TV que treme aquela realidade de cão,
mundo cachorro, já noitinha de outra noite, mais
outra, notícia mais nenhuma, nunca, Socorrinho
desaparecida, amor quando vai embora, quando vira
fé, chamado, súplica, saudade, a filha fosse
devolvida, a felicidade, moço, não, gritava três
meses, cinco, infinitamente, crônica policial,
fichário, esquecida realidade, extraí-la do sonho para
sempre, no horizonte, trajada de camiseta,
sapatinhos ou chinelo, descalça, fita crespa no
cabelo, azul forte ou infinito, moço, não, descaso,
não escuto, moço, não, quero ir pra casa, não, moço,
não, o homem arreava as calças, mais o grito, moço,
não, não, Socorrinho chorava, Socorrinho
esperneava, Socorrinho mais não entendia aquele
mundo estranho, aquele desmaio de anjo.
Angu de sangue. São Paulo, Ateliê, 2000.

01 - “Diz uma testemunha, que um negro levou
sua filha embora”. Assinale a alternativa em que
a análise dos termos grifados está correta:
a) sujeito – predicado verbal.
b) objeto direto – predicado verbal.
c) objeto indireto – predicado nominal.
d) sujeito – predicado verbo nominal.
02 - Assinale a alternativa incorreta:
a) “sofrendo” tem 1 encontro consonantal e 1
dígrafo.
b) “noitinha” tem 1 ditongo e 1 dígrafo.
c) “descuido” tem 1 encontro consonantal e um
hiato.
d) “esperneava” tem dois encontros consonantal e 1
hiato.
03 - Analise as afirmativas referentes ao texto:
I - O narrador focaliza os acontecimentos a partir
de dois pontos de vista, no primeiro é o da
personagem principal Socorrinho. A menina
protagoniza e, portanto, conhece os fatos, mas
não os compreende. O segundo é o da mãe de
Socorrinho que sofre com o desaparecimento da
filha e vive o desespero do desconhecido.
II - O tratamento que a menina da ao seu
agressor – “moço” – mostra o respeito ingênuo
pelo adulto e a incompreensão da violência que
sofre.
III - O foco narrativo está na terceira pessoa
onisciente.
IV - Quanto a tipologia textual, o texto é uma
descrição subjetiva.
Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas I e IV.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I, II e III.
d) I, II, III e IV.
04 - Assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas do texto:
a) buzinas – estupro – miséria.
b) businas – estrupo – miséria.
c) buzinas – estrupo – mizéria.
d) businas – estupro – mizéria.
05 - Assinale a alternativa em que as palavras
estão acentuadas pela mesma regra:
a) semáforo – rodoviárias – câmera.
b) memória – polícia – fichário.
c) fósforo – ônibus – ozônio.
d) miúdo – súplica – elétrico.
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06 - Assinale a alternativa em que o valor
semântico dos elementos coesivos destacados no
texto está indicado de forma correta:
a) sobre – condição.
b) sem – situação.
c) depois – realce.
d) em – lugar.

IV - Ana não é professora.
Dessa forma, é possível concluir corretamente
que:
a) Clóvis é motorista ou Bruna não é vendedora.
b) Ana não é professora, mas é jogadora de poker.
c) Bruna é vendedora e Daniel é jogador de poker.
d) Daniel é jogador de poker e Clóvis é motorista.

07 - “... não gritava três meses...”
Assinale a alternativa em que o verbo está
flexionado no mesmo tempo e modo que o grifado
acima:
a) “A mãe de Socorrinho acende velas”.
b) “Um negro levou sua filha”.
c) “Amor quando vai embora”.
d) “Socorrinho mais não entendia aquele mundo...”.

12 - Zilda, Eva, Ivone e Tânia possuem idades
diferentes e formaram uma fila em ordem
crescente das idades. Sabe-se que Tânia é mais
nova que Ivone; que Ivone não é a mais velha;
que Zilda não é a mais nova entre todas, mas é
mais nova que Eva; que o ano de nascimento de
Zilda não está entre os anos de nascimento de
Eva e Ivone. Assim, é correto afirmar que:
a) Zilda é mais nova que Ivone.
b) Eva é mais nova que Zilda.
c) Zilda é mais nova que Tânia.
d) Tânia é mais velha que Ivone.

08 - Jorge comprou uma camisa pagando por ela
o valor de R$ 127,50. Sabe-se que por ter pago à
vista, ele obteve um desconto de 15% no valor de
etiqueta dessa camisa. Dessa forma, é correto
afirmar que o valor de etiqueta dessa camisa é
igual a:
a) R$ 108,37.
b) R$ 138,00.
c) R$ 144,00.
d) R$ 150,00.
09 - Num grupo formado por 85 pessoas, sabe-se
que 3/5 delas gostam de teatro, que 54 pessoas
gostam de cinema, e que 3 pessoas desse grupo
não gostam de cinema nem de teatro. O número
de pessoas desse grupo que gostam de cinema e
de teatro é igual a:
a) 20.
b) 21.
c) 23.
d) 25.
10 - Dados três algarismos distintos, denominados
X, Y e Z, sabe-se que o produto de 23X por YZ9 é
igual a 37.683. Dessa forma, pode-se afirmar que:
a) X + Y < Z.
b) X + Z < Y.
c) Y > Z.
d) X > Y + Z.
11 - Considere como verdadeiras as afirmações
abaixo:
I - Ou Ana é professora ou Bruna é vendedora.
II - Clóvis não é motorista e Daniel é jogador de
poker.
III - Se Clóvis é motorista, então Bruna não é
vendedora.

13 - Carlos recebe R$ 2.250,00 de salário. Sabe-se
que ele gastou 2/7 do equivalente a 7/9 do seu
salário no pagamento de uma dívida. Sabe-se
ainda que 25% desse valor é referente aos juros
da dívida. Assim, é correto afirmar que o valor
referente aos juros é igual a:
a) R$ 120,00.
b) R$ 125,00.
c) R$ 145,00.
d) R$ 500,00.
14 - Carla nasceu num dia de domingo. Trezentos
dias após o nascimento de Carla é:
a) sexta-feira.
b) sábado.
c) domingo.
d) segunda-feira.
15 - Que fator abaixo foi determinante para que a
Coroa Portuguesa transferisse a Capital do Brasil
de Salvador para o Rio de Janeiro?
a) A descoberta de minas de ouro no atual Estado de
Minas Gerais.
b) A Revolta dos Alfaiates que ocorreu em Salvador.
c) A Revolução Haitiana, onde os negros mulatos
tomaram o poder na então colônia francesa.
d) Os movimentos separatistas ocorridos na Região
Nordeste do Brasil.
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16 - Um fantasma está assombrando
pesquisadores de todo o Brasil, é o aumento do
número de casos de geração de fetos e nascimento
de bebês com microcefalia. Estudos iniciais
indicam que tal fato está ligado a infecção das
gestantes com um vírus que têm como
transmissor o mosquito “Aedes aegypti”. Este
mosquito é o vetor de todas as doenças abaixo,
segundo autoridades da área de saúde, qual delas
pode estar provocando a microcefalia?
a) Dengue.
b) Febre amarela.
c) Febre chikungunya.
d) Zika.
17 - A lama de rejeitos da barragem da
Mineradora Samarco que rompeu no início de
novembro passado atravessou quantos Estados
até chegar ao Oceano Atlântico?
a) 01 (um) Estado.
b) 02 (dois) Estados.
c) 03 (três) Estados.
d) 04 (quatro) Estados.
18 - As primeiras levas de colonos suíços
chegaram à região onde hoje se localiza o
Município de Nova Friburgo:
a) No final da década de 1.810.
b) No final da década de 1.820.
c) No final da década de 1.830.
d) No final da década de 1.840.
19 - Durante o regime ditatorial que governou o
Brasil entre 1.964 e 1.985 ocorreram várias
prisões
de
parlamentares.
Depois
da
redemocratização do país a prisão do Senador
Delcído do Amaral foi a primeira a ser
autorizada pelo STF em 30 anos. O parlamentar
em destaque era líder do governo no Senado
Federal e foi eleito por qual Estado?
a) Goiás.
b) Maranhão.
c) Mato Grosso do Sul.
d) Paraíba.
20 - O atual Distrito de Campo Coelho era
denominado anteriormente como:
a) Lumiar.
b) Morro queimado.
c) Refúgio.
d) Terras Frias.

21 - Ao Guarda Municipal, como servidor
público, é proibido, EXCETO:
a) Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso
de poder.
b) Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem
prévia autorização do chefe imediato.
c) Proceder de forma desidiosa.
d) Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou
de outrem, em detrimento da dignidade da função
pública.
22 - Em relação à prevenção e combate a
incêndios, analise as atitudes apresentadas
abaixo:
I - Desligar todo equipamento elétrico da tomada
ao término do expediente.
II - Manter lâmpadas acesas encostadas em
papéis e próximas a eles.
III - Sobrecarregar a fiação elétrica, ligando
vários aparelhos numa só tomada.
IV - Usar o extintor na horizontal.
V - Para maior agilidade, utilizar o elevador e
não a escada para retirar as pessoas de um
prédio.
VI - Verificar se o conteúdo dos cinzeiros está
apagado antes de esvaziá-los nos restos de lixo.
São atitudes positivas na prevenção de incêndios
e na ocorrência de um evento deste tipo,
EXCETO:
a) I, IV e VI.
b) II, III, IV e VI.
c) I e VI.
d) I, IV, V e VI.
23 - São deveres e atitudes esperadas do Guarda
Municipal, EXCETO:
a) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do
cargo.
b) Tratar com urbanidade as pessoas.
c) Cumprir as ordens superiores, não obstante
quando manifestamente ilegais.
d) Manter conduta compatível com a moralidade
administrativa.
24 - Respeitadas a legislação e a competência
federal e estadual, a Guarda Municipal poderá,
nos limites de suas atribuições, EXCETO:
a) Coordenar a manutenção e operacionalização das
viaturas colocadas à disposição.
b) Colaborar nas atividades dos postos de polícia
comunitária.
c) Atuar com firmeza e dedicação na proteção e
segurança do cidadão.
d) Coordenar as atividades da defesa civil.
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25 - A Guarda Municipal, de caráter civil,
exercerá vigilância diurna e noturna dos bens de
uso comum, assim entendidos como, EXCETO:
a) Unidades de saúde.
b) Hospitais privados.
c) Vias públicas.
d) Cemitérios.
26 - Um dos problemas básicos em comunicação
se dá quando o significado que o receptor captou
não é exatamente aquele que o emissor quis
transmitir. Na atividade de atendimento de
telefonemas e anotações de recados o objetivo é
que aconteça uma comunicação eficaz.
Analise as atitudes apresentadas abaixo e assinale
a alternativa que apresenta os exemplos de
atitudes que resultam em uma comunicação
eficaz no atendimento de telefones e anotações de
recados:
I - Atenda ao telefone rapidamente. Identifique
seu setor, diga seu nome e cumprimente.
II - Trate o cliente com cortesia e intimidade
excessiva.
III - Aprenda a usar os recursos de seu aparelho
telefônico (transferir ligações, rediscar, espera,
etc.).
IV - Mantenha um tom de voz adequado: nem
muito alto, nem muito baixo.
V - Conheça bem a sua organização e o seu setor,
isso lhe permitirá responder a uma maior
variedade de solicitações, problemas e desafios.
a) II, IV e V.
b) I, III e IV.
c) I, II e IV.
d) I, IV e V.
27 - Incumbe às guardas municipais, instituições
de caráter civil, uniformizadas e armadas
conforme previsto em lei, a função de proteção
municipal
preventiva,
ressalvadas
as
competências da União, dos Estados e do Distrito
Federal. Todas as alternativas abaixo apresentam
princípios mínimos de atuação das guardas
municipais, EXCETO:
a) Proteção dos direitos humanos fundamentais, do
exercício da cidadania e das liberdades públicas.
b) Patrulhamento preventivo.
c) Compromisso com a evolução social da
comunidade.
d) Uso excessivo da força.

28 - Em relação às regras de relações humanas,
analise as afirmativas abaixo:
I - Normas e valores são orientações para a
conduta social e prevalecem em um grupo social.
Os valores são responsáveis por noções coletivas
que possibilitam aos indivíduos considerar julgar
as atitudes dos outros, como: “boas” ou “ruins”,
“certas” ou “erradas”, “justas” ou “injustas” e
assim por diante. Já as normas ajudam-nos a
diferenciar entre condutas “próprias” ou
“impróprias”.
II - Existe mais de um conjunto de valores
e regras dentro de uma mesma cultura. Eles
podem coexistir pacificamente ou não. Existem
aquelas regras que valem “para todos”, e outras
a que precisamos
obedecer apenas
quando fazemos parte de um certo grupo.
III - As regras são a garantia do grupo social
de que cada um de nós tenha na maior parte do
tempo atitudes de acordo com os impulsos
pessoais.
Quantas afirmativas encontram-se CORRETAS?
a) Zero.
b) Uma.
c) Duas.
d) Três.
29 - Todas as alternativas abaixo apresentam
competências
específicas
das
Guardas
Municipais, EXCETO:
a) Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos
do Município.
b) Apuração das infrações penais, exceto as militares
e atividades de polícia judiciária.
c) Colaborar com a pacificação de conflitos que seus
integrantes presenciarem, atentando para o respeito
aos direitos fundamentais das pessoas.
d) Garantir o atendimento de ocorrências
emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente
quando deparar-se com elas.
30 - O Boletim de Ocorrência (BO) é um
documento oficial. Portanto, deve seguir os
princípios expressos e reconhecidos da
Administração Pública. São características que
devem ser observadas na redação de um BO,
EXCETO:
a) Pessoalidade.
b) Clareza.
c) Coerência.
d) Objetividade.
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