
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

001. Prova objetiva

gUARDA CIVIL MUNICIPAL gCM3
(Masculino e Feminino)

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

� Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
� Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	

prova, assinando termo respectivo.
�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	

localizado em sua carteira, para futura conferência.
�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

10.06.2018

Nome do candidato

Prédio Sala CarteiraInscriçãoRg
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conHecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia a crônica de Ivan Angelo, para responder às questões 
de números 01 a 11.

Alguns fracassos

Em comparação com meus fracassos, não posso dizer 
como no poema de Fernando Pessoa que “todos os meus 
conhecidos têm sido campeões em tudo”, ou que “toda a 
gente que eu conheço (...) nunca foi senão príncipe – todos 
eles príncipes – na vida”, mas tenho minhas incompetências. 
Jamais consegui fazer certas coisas que contam para o con-
vívio social, coisas que vejo tantos fazerem com facilidade e 
até alguma graça.

Hoje não ligo para essas minhas incompetências, mas 
houve tempo em que me doíam; não, não, apenas me dimi-
nuíam, intimidavam, vá lá, humilhavam. Quando se é jovem 
e se disputam atenções, essas coisas contam. Vou falar de 
apenas cinco.

Dançar. Em pista de dança, nunca consegui manter o in-
teresse de uma garota por mais de três minutos, o tempo de 
uma música. O normal, numa festa, era eu ficar ali no banco 
de reservas, vendo a bela me escapar em volteios e volutas 
volutuosas com um pé de valsa. Abandonei esse palco de 
derrotas e resolvi tentar seduções em papos de botecos, aí 
com alguma vantagem.

Nadar, outro fracasso. Se a gente não começa crianci-
nha, é difícil pegar o jeito. Sem piscina, rio ou mar, onde bater 
pernas e braços, em zoeira de tentativa e erro? Adulto inepto, 
mas não medroso, fui quase um afogado no Leblon, em Cabo 
Frio, na cachoeira de Iporanga...

Bicicleta é igual: ou você a domina quando criança ou 
será um ciclista inseguro a vida toda. De pequeno, não tive 
sequer um velocípede, e me consola pensar que isso explica 
tudo. Minhas filhas tentaram dar um jeito nisso, quando eu 
já era um senhor de 55 anos, e, lógico, o resultado foi ridícu-
lo. Só pedalo em campo aberto, sem ter por perto humanos,  
bicho de quatro patas ou outro engenho sobre rodas.

Cantar, nem em coro. Não emendo duas notas no mes-
mo tom. A falha se estende à música em geral: não toco, não 
batuco, não danço. Isso é bom? Não, mas fazer o quê?

A quinta é mais uma leve inveja, não faz falta para o con-
vívio, mas poderia dar brilho a certos momentos: assobiar 
com perfeição. Nasceu quando vi o Myltainho, na redação 
do Jornal da Tarde, assobiar a melodia da sinfonia inacabada 
de Schubert, inteira, sem vacilações ou erro. Pálido de es-
panto, incluí aquele pequeno recital de sala de redação entre 
as admirações de minha vida e me acrescentei mais uma 
frustração.

(Veja São Paulo, 26.07.2017. Adaptado)

01. Quanto às suas incompetências, o cronista declara que

(A) sempre desejou ser visto pelas outras pessoas como 
um grande campeão.

(B) não dava importância às suas limitações na época 
em que era jovem.

(C) se sente ridículo toda vez que não executa uma  
tarefa com perfeição.

(D) não consegue superar as intimidações e humilha-
ções a que é submetido.

(E) admira as pessoas que realizam certas atividades 
com muita desenvoltura.

02. De acordo com o texto, é correto afirmar que o cronista

(A) sente imensa frustração por não ter aprendido a  
cantar nem a tocar instrumentos de corda.

(B) não desistiu de andar de bicicleta, entretanto gosta 
de fazê-lo solitariamente e em espaços amplos.

(C) era muito tímido com as garotas, por isso ficava no 
banco e dançava poucas vezes nos bailes da cidade.

(D) não conhecia a sinfonia de Schubert, por isso ficou 
pálido de espanto ao ouvir Myltainho assobiá-la.

(E) sabe nadar desde criança, mas ficou receoso depois 
de quase se afogar em praias e rios.

03. Assinale a alternativa correta a respeito dos trechos do 
texto.

(A) Em – coisas que vejo tantos fazerem com facilidade –, 
o termo destacado significa desinteresse.

(B) Em – Adulto inepto, mas não medroso –, o termo 
destacado significa inábil.

(C) Em – um senhor de 55 anos, e, lógico, o resultado foi 
ridículo –, o termo destacado significa inesperado.

(D) Em – Não emendo duas notas no mesmo tom –, o 
termo destacado significa diferencio.

(E) Em – A quinta é mais uma leve inveja –, o termo 
destacado significa dissimulada.

04. Considere os trechos do texto.

•  Quando se é jovem e se disputam atenções... (2o pa-
rágrafo)

•  A quinta é mais uma leve inveja, não faz falta para o 
convívio, mas poderia dar brilho a certos momentos... 
(último parágrafo)

Os termos destacados podem ser substituídos, respecti-
vamente e sem alteração do sentido original do texto, por:

(A) Conforme; se.

(B) Porque; assim.

(C) Como; portanto.

(D) Enquanto; todavia.

(E) Para que; porém.
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09. A frase do texto – Se a gente não começa criancinha, é 
difícil pegar o jeito. – está reescrita apresentando a relação 
correta entre os tempos verbais em:

(A) Será fácil pegar o jeito, se a gente começava crian-
cinha.

(B) É fácil pegar o jeito, se a gente terá começado crian-
cinha.

(C) Era fácil pegar o jeito, se a gente tem começado 
criancinha.

(D) Teria sido fácil pegar o jeito, se a gente tivesse come-
çado criancinha.

(E) Terá sido fácil pegar o jeito, se a gente teria começa-
do criancinha.

10. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado 
na alternativa:

(A) O cronista queria ter ganho um velocípede, o que era 
comum à todas as crianças.

(B) O passeio à cachoeira de Iporanga quase lhe custou 
a vida.

(C) Ele se refere à uma leve inveja quando comenta o 
ocorrido no trabalho.

(D) As filhas tentaram em vão ensinar à ele como andar 
de bicicleta.

(E) Ao tratar de suas incompetência, o cronista faz  
alusão à Fernando Pessoa.

11. Leia o texto baseado na ilustração de Negreiros feita para 
a crônica.

Na redação do jornal,          os colegas e 
eu observávamos Myltainho assobiar músicas, como a 
sinfonia de Schubert,         . Enquanto isso 
havia colegas que, mais         , aproveitam o 
clima e ensaiavam alguns passos de dança.

De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, as 
lacunas desse texto devem ser preenchidas, respectiva-
mente, por:

(A) admirado; dificílima; desinibido.

(B) admirado; dificílimas; desinibidos.

(C) admirados; dificílimas; desinibido.

(D) admirados; dificílima; desinibido.

(E) admirados; dificílimas; desinibidos.

05. Assinale a alternativa correta acerca do emprego da  
pontuação no texto.

(A) As aspas em – “todos os meus conhecidos têm sido 
campeões em tudo” – evidenciam a omissão de uma 
passagem do poema considerada desnecessária 
para a crônica.

(B) O ponto e vírgula em – houve tempo em que me do-
íam; não, não, apenas me diminuíam – apresenta o 
motivo que justifica a ação anteriormente citada.

(C) As reticências em – fui quase um afogado no Leblon, 
em Cabo Frio, na cachoeira de Iporanga... – dão a 
entender que houve outros lugares, além dos cita-
dos, em que o cronista quase se afogou.

(D) Os dois-pontos em – Bicicleta é igual: ou você a do-
mina quando criança ou será um ciclista inseguro a 
vida toda – introduzem um comentário malicioso da 
parte do cronista.

(E) O ponto de interrogação em – Isso é bom? – sinaliza 
que o cronista depende de uma reposta dos leitores.

06. A alternativa que indica corretamente, entre parênteses, 
a circunstância adverbial presente na expressão desta-
cada é:

(A) Jamais consegui fazer certas coisas... (intensidade)

(B) ... a bela me escapar em volteios e volutas volutuo-
sas com um pé de valsa. (lugar)

(C) ... resolvi tentar seduções em papos de botecos, aí 
com alguma vantagem. (modo)

(D) Sem piscina, rio ou mar, onde bater pernas e bra-
ços... (afirmação)

(E) ... fui quase um afogado no Leblon, em Cabo Frio... 
(tempo)

07. No primeiro parágrafo, em – “toda a gente que eu conhe-
ço (...) nunca foi senão príncipe – todos eles príncipes 
– na vida” –, o termo destacado pode ser corretamente 
substituído por:

(A) exceto.

(B) repentinamente.

(C) apenas.

(D) mais que.

(E) talvez.

08. Considerando o contexto, é correto afirmar que a expressão 
destacada em:

(A) certas coisas que contam para o convívio social – 
tem sentido próprio e corresponde a sucesso profis-
sional.

(B) bicho de quatro patas ou outro engenho sobre ro-
das – tem sentido figurado e corresponde a carros.

(C) Abandonei esse palco de derrotas – tem sentido 
figurado e corresponde a local das festas.

(D) Minhas filhas tentaram dar um jeito nisso – tem 
sentido próprio e corresponde a me proibir.

(E) A falha se estende à música em geral – tem sentido 
figurado e corresponde a se aplica.



5 pmsz1402/001-GuardaCivilmunicipal

13. A preposição destacada no trecho do texto contribui para 
especificar o termo anteriormente citado em:

(A) O Legislativo do estado da Flórida aprovou no dia 7 
de março...

(B) As medidas são aprovadas em meio à pressão por 
controle de armamento...

(C) ... poderão levar revólveres e pistolas aos seus locais 
de trabalho.

(D) ... criam novos programas de saúde mental para as 
escolas...

(E) O projeto, por outro lado, não proíbe a venda de ar-
mas...

14. A alternativa em que a concordância verbal está em con-
formidade com a norma-padrão é:

(A) Houve dezessete vítimas no atentado à escola do 
estado da Flórida.

(B) Para os estudantes, a lei contêm senões, como a 
libe ração de certos tipos de armas.

(C) Com a restrição à compra de armas, espera-se que 
diminuam a morte de inocentes.

(D) O ataque à escola de Parkland somam-se a outros já 
ocorridos nos EUA.

(E) Segundo a nova lei, somente jovens que tem 21 
anos ou mais poderão adquirir armas legalmente.

15. Assinale a alternativa em que o pronome, indicado entre 
parênteses, substitui corretamente a expressão destaca-
da e está adequadamente colocado na frase.

(A) A lei permite que funcionários de escolas adquiram 
armas. (lhes adquiram)

(B) O projeto inclui medida que cria programas de saúde 
mental. (cria-lhes)

(C) Com um fuzil, o estudante inesperadamente invadiu 
a escola onde estudou. (invadiu-a)

(D) Equipamentos que transformam armas em metra-
lhadoras são uma ameaça. (as transformam)

(E) A Câmara não proibiu a venda de armas longas. 
(proibiu-a)

16. A forma verbal destacada está corretamente empregada 
na frase da alternativa:

(A) Se escolas verem que funcionários armados são ne-
cessários, deverão pedir autorização ao distrito escolar.

(B) Os integrantes do Legislativo propuseram que 
haja maior comunicação entre as áreas públicas de  
educação e segurança.

(C) Quando haver mais defensores do desarmamento, é 
provável que as leis sejam alteradas.

(D) É importante previr como enfrentar situações de  
violência motivadas por jovens.

(E) Os idealizadores do projeto manteram a comerciali-
zação de armas muito potentes.

Leia o texto e responda às questões de números 12 a 16.

Câmara eleva idade mínima para compra de armas

O Legislativo do estado da Flórida aprovou no dia 7 de 
março uma lei que sobe de 18 para 21 anos a idade mínima 
para a compra de armas longas, como fuzis, e permite que 
funcionários de escolas portem armas no trabalho.

As medidas são aprovadas em meio à pressão por con-
trole de armamento após o ataque a tiros a uma escola, em 
Parkland, que fez 17 vítimas – os sobreviventes da tragédia 
foram os principais defensores das mudanças na lei.

Além da elevação da idade, a legislação estabelece um 
período de quarentena para a aquisição de armas longas e 
proíbe a venda de equipamentos que transformam armas  
semiautomáticas em metralhadoras.

Também cria um programa voluntário no qual funcioná-
rios dos colégios poderão levar armas de pequeno porte aos 
seus locais de trabalho. Para isso, porém, eles precisarão de 
treinamento policial e autorização do distrito escolar.

O projeto ainda inclui medidas que criam novos progra-
mas de saúde mental para as escolas, um disque-denún-
cia de ameaças às instituições de ensino e melhora na comu-
nicação entre as áreas educacional e de segurança.

O projeto, por outro lado, não proíbe a venda de ar-
mas longas, como queriam os estudantes. Foi com um fuzil  
AR-15 comprado legalmente que N. Cruz, 19, atacou a esco-
la Marjorie Stoneman Douglas, da qual é ex-aluno.

(https://www1.folha.uol.com.br. 07.03.18. Adaptado)

12. Assinale a alternativa correta a respeito do texto.

(A) De acordo com a nova lei, funcionários e professores 
poderão comprar armas de qualquer modelo e portá-
-las enquanto trabalham nas escolas.

(B) A lei foi aprovada na Câmara em caráter de urgência 
devido aos constantes protestos a favor do desarma-
mento realizados pelos eleitores da Flórida.

(C) O Legislativo não vetou o porte de armas longas, 
embora a tragédia de Parkland tenha sido causada 
por um fuzil adquirido ilicitamente por N. Cruz.

(D) Equipamentos que potencializam o efeito das se-
miautomáticas poderão ser adquiridos depois de 
quarenta dias da efetivação da maioridade legal.

(E) O sistema de disque-denúncia e a maior interação 
entre distritos escolares e agentes da segurança pú-
blica são estratégias que procurarão evitar possíveis 
ataques a escolas.
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Considere a tira com os personagens Garfield e seu dono Jon 
para responder às questões de números 19 e 20.

(Jim Davis. Folha de S.Paulo, 30.07.2012.)

19. Comparando o primeiro e o último quadrinhos, nota-se

(A) discrepância entre as reações de Garfield, respecti-
vamente de euforia e de resignação.

(B) oposição entre as reações de Garfield, respectiva-
mente de desconforto e de satisfação.

(C) dissonância entre as reações de Garfield, respecti-
vamente de irritação e de hesitação.

(D) semelhança entre as reações de Garfield, respecti-
vamente de sofrimento e aborrecimento.

(E) contradição entre as reações de Garfield, respectiva-
mente de dissabor e de indiferença.

20. Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal e 
nominal.

(A) Ao sair de casa, Garfield se apercebe com o calor 
intenso.

(B) Para fugir do dia quente, ele se vê obrigado de entrar 
em casa.

(C) Mas, a despeito com a presença de Jon, o gato sen-
te-se aborrecido.

(D) Para Garfield, o calor é preferível à companhia do 
próprio dono.

(E) Novamente ao ar livre, ele não reclama com a alta 
temperatura.

Leia o texto para responder às questões de números 17 e 18.

Mesmo que o.k. seja o americanismo mais difundido no 
mundo, sua origem é confusa.

Uma das versões afirma que, durante a Guerra da Se-
cessão americana, que terminou em 1865, quando voltavam 
para o quartel sem sofrer nenhuma baixa, os soldados ano-
tavam num quadro de avisos ou pintavam nas paredes “0k”, 
zero killed, ou seja, “zero morto”. Com o tempo, isso passou 
a significar “tudo bem”.

Seja como for, o responsável pela popularização de o.k. 
foi o presidente americano Martin Van Buren, que tentava se 
reeleger em 1840. Apelidado de Old Kinderhook (Velho Kin-
derhook) porque era nativo desta cidade, usou as iniciais OK 
como slogan – e aproveitou o trocadilho com o sentido de “all 
correct”, isto é, tudo bem. Apesar disso, não foi reeleito. 

(Bruno Borges. Aventuras na História, junho, 2005. Adaptado)

17. De acordo com o texto,

(A) Martin Van Buren popularizou as iniciais OK durante 
sua primeira campanha para se tornar presidente, 
em 1840.

(B) as anotações em quadros de avisos e em paredes 
comprovaram historicamente que houve poucas  
baixas durante a Guerra da Secessão.

(C) Van Buren associou seu apelido de Old Kinderhook 
à expressão OK e utilizou o sentido positivo dessa 
expressão em sua campanha eleitoral.

(D) A criação do americanismo o.k. ainda continua obscura, 
apesar dos vários estudos acadêmicos feitos para des-
cobrir sua origem.

(E) A expressão o.k., graças à criatividade dos soldados 
que retornavam da guerra, passou a significar “missão 
cumprida”.

18. Assinale a alternativa em que a expressão entre parênte-
ses apresenta o mesmo sentido da expressão destacada 
no texto.

(A) Mesmo que (Caso)

(B) ou seja (a exemplo de)

(C) Com o tempo (Previamente)

(D) Seja como for (De qualquer maneira)

(E) Apesar disso (Portanto)
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r a s c u n H oMateMática

21. A prefeitura de uma cidade adquiriu 2 400 mudas de árvo-
res diversas, que foram plantadas em 3 dias. No primeiro 

dia, foram plantados  do número total de mudas adqui-

ridas. No segundo dia, foram plantados  das mudas 

restantes e, no terceiro, as demais mudas. Em relação ao 
número total de mudas adquiridas, aquelas que foram 
plantadas no terceiro dia representam

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

22. Uma empresa de ônibus trocou parte de sua frota por 
ônibus novos. Desse modo, a razão entre o número de 

ônibus novos e o número de ônibus usados agora é . 

Sabendo que o número de ônibus usados é 192, então, 
considerando-se todos os ônibus dessa frota, o número 
de ônibus novos corresponde a

(A) 20%

(B) 23%

(C) 27%

(D) 30%

(E) 32%

23. Em um determinado concurso, estavam presentes na 
prova 1 400 candidatos, sendo 60% homens. Sabendo 
que foram aprovados 10% dos homens e 15% das mu-
lheres, é correto concluir que o número total de aprova-
dos foi

(A) 93.

(B) 125.

(C) 144.

(D) 156.

(E) 168.
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r a s c u n H o24. Para imprimir um lote de panfletos, uma gráfica utiliza 
apenas uma máquina, trabalhando 5 horas por dia duran-
te 3 dias. O número de horas diárias que essa máquina 
teria que trabalhar para imprimir esse mesmo lote em 2 
dias seria

(A) 8,0.

(B) 7,5.

(C) 7,0.

(D) 6,5.

(E) 6,0.

25. Em uma empresa, trabalham 14 funcionários, sendo Ro-
dolfo um deles. O gráfico mostra o número de horas ex-
tras feitas por esses funcionários durante uma semana, 
sendo que Rodolfo foi o único a fazer mais de 4 horas 
extras.

N
fu

n
c
io

n
á
ri
o
s

o

2

7

4

2 3 4 ... x

N de horas extras por funcionárioo

1

Sabendo que, nessa semana, na média, cada funcioná-
rio fez 3,5 horas extras, então o número de horas extras 
feitas por Rodolfo foi

(A) 5.

(B) 6.

(C) 7.

(D) 8.

(E) 9.

26. Em um colégio, trabalham 56 professores, entre homens 
e mulheres. Sabendo que o número de homens é igual a 

 do número de mulheres, então a diferença entre o nú-

mero de mulheres e o número de homens é

(A) 8.

(B) 12.

(C) 16.

(D) 20.

(E) 24.
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30. Um recipiente que tem a forma de um prisma reto, cujas 
medidas internas estão indicadas na figura, está total-
mente cheio de água.

40 cm

15 cm

25 cm

Figura fora de escala

Sabendo que 1 mL = 1 cm3, então, se forem retirados 3 
litros dessa água, a água restante dentro do recipiente 
atingirá uma altura de

(A) 36 cm.

(B) 35 cm.

(C) 34 cm.

(D) 33 cm.

(E) 32 cm.

r a s c u n H o

27. A tabela mostra o tempo gasto por uma pessoa na reali-
zação de algumas tarefas.

Tarefas Tempo 

A 1 hora e 23 minutos

B ?

C 2 horas e 7 minutos

Sabendo que o tempo total gasto para realizar as três 
tarefas foi 5 horas e 12 minutos, então o tempo gasto na 
realização da tarefa B foi

(A) 2 horas e 15 minutos.

(B) 2 horas e 8 minutos.

(C) 1 hora e 42 minutos.

(D) 1 hora e 27 minutos.

(E) 1 hora e 6 minutos.

28. O comprimento de um terreno retangular tem 15 metros a 
mais do que sua largura. Sabendo que o perímetro desse 
terreno tem 110 metros, então a medida de seu compri-
mento, em metros, é

(A) 20.

(B) 25.

(C) 30.

(D) 35.

(E) 40.

29. Um terreno retangular tem 35 m de largura e 1 750 m2 
de área. A razão entre a largura e o comprimento desse 
terreno é

(A) 0,8.

(B) 0,7.

(C) 0,6.

(D) 0,5.

(E) 0,4.
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33. O presidente apresentou seu pedido de renúncia ao 
Congresso após alegações de compra de votos atin-
girem seu partido às vésperas de uma votação pelo  
impeachment do mandatário. Na semana passada, o 
Congresso aprovou a abertura de um segundo pedi-
do de destituição contra o presidente por suas declara-
ções mentirosas sobre os vínculos com a Odebrecht. 
Tratou-se da segunda moção de destituição apresenta-
da em três meses, dado que o Congresso debateu em 
dezembro do ano passado um primeiro processo de  
impeachment também impulsionado pelos vínculos com 
a construtora brasileira.

(Veja, 22.03.18. Disponível em: <https://goo.gl/caCYCy>. Adaptado)

A notícia trata de um fato político ocorrido

(A) na Bolívia.

(B) na Colômbia.

(C) no Peru.

(D) no Equador.

(E) no Chile.

34. Um vazamento no mineroduto operado pela mineradora 
Anglo American suspendeu a captação de água no mu-
nicípio de Santo Antônio do Grama. O acidente ocorreu 
às 7h42 desta segunda (12 de março), provocando o der-
rame de 300 toneladas de polpa de minério de ferro no 
Ribeirão Santo Antônio. O vazamento durou 25 minutos. 
A companhia diz que, a partir das 8h30, passou a bom-
bear apenas água na tubulação. A captação de água na 
cidade foi interrompida às 10h.

(Folha, 12.03.18. Disponível em: <https://goo.gl/Z74Lrg>. Adaptado)

O vazamento citado na notícia ocorreu no estado

(A) do Rio de Janeiro.

(B) de Pernambuco.

(C) da Bahia.

(D) de Minas Gerais.

(E) do Tocantins.

atuaLidades

31. A empresa norueguesa Hydro Alunorte está envolvida 
num dos mais recentes desastres ambientais no Brasil, 
ocorrido na região metropolitana de Belém, no Pará. O 
governo da Noruega, dono de 34,4% das ações da em-
presa, mantém silêncio, apenas alega não ter envolvi-
mento na gestão da companhia.

(UOL, 13.03.18. Disponível em: <https://goo.gl/fgo4KK>. Adaptado)

O desastre ambiental a que o trecho se refere está rela-
cionado

(A) à morte de animais silvestres por envenenamento 
industrial.

(B) a um incêndio intencional em região de proteção 
ambiental.

(C) ao derramamento de petróleo e óleo cru na foz do 
Amazonas.

(D) ao desmatamento de áreas de floresta protegidas 
por lei.

(E) a vazamentos de rejeitos minerais de uma das insta-
lações da empresa.

32. O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi detido nesta 
terça-feira (20 de março) para ser interrogado. Sarkozy, 
que governou o país de 2007 a 2012, foi detido pela pri-
meira vez nesta investigação.

(Exame, 20.03.18. Disponível em: <https://goo.gl/P5KKcX>. Adaptado)

Sarkozy foi detido no âmbito da investigação sobre sus-
peitas de

(A) envolvimento com o tráfico de drogas na Europa.

(B) financiamento ilícito líbio de sua campanha eleitoral.

(C) vínculo com organizações fundamentalistas islâ-
micas.

(D) tráfico de influência na relação com empresas 
francesas.

(E) ligação com uma rede internacional de exploração 
sexual.
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38. A planilha a seguir, elaborada por meio do MS-Excel 
2010, em sua configuração padrão, mostra uma lista de 
registros feitos durante alguns dias. A coluna A contém 
a data do registro e a coluna B contém a quantidade de 
registros realizados no respectivo dia.

O valor exibido na célula B6 após esta ser preenchida 
com a fórmula =MÉDIA(B2;B5) será

(A) 1

(B) 2

(C) 4

(D) 5

(E) 6

39. Um usuário precisa acessar um sistema online que regis-
tra Boletim de Ocorrência. Para tanto, deseja certificar-se 
de que o acesso ao site é seguro para fornecer creden-
ciais de acesso. No Google Chrome, versão 55, um en-
dereço de uma página da internet é considerado seguro 
quando iniciado por

(A) ftps://

(B) dn://

(C) dns://

(D) http://

(E) https://

40. No MS-Outlook 2010, em sua configuração padrão, um 
uso comum relacionado à organização dos e-mails rece-
bidos é a criação de pastas dentro de outras pastas. Para 
criar uma pasta dentro de outra pasta, deve-se clicar com 
o botão secundário do mouse sobre a pasta em que se 
deseja criar uma subpasta e, no menu de contexto aber-
to, escolher

(A) Nova Caixa de Entrada...

(B) Subpasta...

(C) Nova Pasta...

(D) Criar Nova...

(E) Nova...

35. As ações do Facebook caíram nesta segunda-feira 
(19 de março). A queda pode reduzir o valor de merca-
do da rede social, que era de US$ 538 bilhões no fe-
chamento de sexta-feira (16 de março), em cerca de  
US$ 30 bilhões. As notícias levantaram problemas sistê-
micos com o modelo de negócios do Facebook.

(Folha de S. Paulo, 19.03.18. Disponível em: 
<https://goo.gl/VrSs3V>. Adaptado)

O que levou à queda no valor das ações da empresa foi 
a publicação de notícias de que

(A) uma consultoria política teve acesso inapropriado 
aos dados de 50 milhões de usuários da rede social.

(B) o número de usuários da rede social caiu ao longo 
dos últimos anos, impactando os anunciantes.

(C) o tempo de permanência dos usuários nas páginas 
e aplicativos da rede social sofreu drástica redução 
no último ano.

(D) a rede social é incapaz de controlar o comparti-
lhamento de notícias falsas, o que a torna pouco 
confiável.

(E) há uma crescente migração de usuários jovens 
para outras redes sociais, tais como Instagram e 
Snapchat.

noções de inforMática

36. No Windows Explorer do MS-Windows 7, em sua configu-
ração padrão, um usuário decide excluir um arquivo. Após 
selecionar o arquivo e apertar apenas a tecla Delete, uma 
janela solicita confirmação para mover o arquivo para

(A) Lixeira

(B) Área de Trabalho

(C) Pasta Downloads

(D) Pasta Documentos

(E) C:\

37. Um usuário registrou em fotos algumas imagens de uma 
cena observada para que pudesse incluir imagens em 
um documento do MS-Word 2010, em sua configuração 
padrão.

Assinale a alternativa que apresenta, correta e respec-
tivamente, a guia, o grupo e o item usados para inserir 
uma imagem em um documento, conforme o enunciado.

(A) Exibição; Ilustrações; Inserir.

(B) Inserir; Ilustrações; Imagem.

(C) Inserir; Imagens; Foto.

(D) Página Inicial; Imagens; Inserir.

(E) Página Inicial; Inserir; Imagem.
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43. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, na hipó-
tese de uma criança ser encaminhada, sem prévia deter-
minação da autoridade competente, a uma entidade que 
mantenha programa de acolhimento institucional, esta

(A) não poderá acolhê-la, em nenhuma hipótese, sob 
pena de gerar responsabilidade civil e criminal do 
seu diretor.

(B) deverá acolhê-la de imediato, independentemente da 
situação da criança, devendo apresentá-la perante o 
Conselho Tutelar em até 48 horas.

(C) não poderá acolhê-la, uma vez que tem autorização 
legal para acolher apenas adolescente nessa situa-
ção, mas não crianças.

(D) poderá, em caráter excepcional e de urgência, aco-
lhê-la, fazendo comunicação do fato em até 24 horas 
ao Juiz da Infância e da Juventude, sob pena de res-
ponsabilidade.

(E) poderá acolhê-la desde que ela esteja acompanhada 
por um Conselheiro Tutelar ou por um representante 
da Guarda Municipal.

44. Percy Jackson, nascido em 19 de abril de 1999, praticou, 
no dia 18 de abril de 2017, ato descrito no Código Penal 
como roubo qualificado, tendo sido localizado e detido 
pela polícia dois dias depois do referido ato. Consideran-
do essa situação, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
dispõe que Percy

(A) deverá ser preso e processado pelo crime de roubo 
qualificado.

(B) não poderá ser apreendido e nem processado, uma 
vez que não foi detido em flagrante delito.

(C) deverá ser solto, de imediato, pois adolescente, tec-
nicamente, não comete crime, devendo ser encami-
nhado ao Conselho Tutelar.

(D) não poderá ser preso, por falta de flagrante, mas 
deverá ser criminalmente processado pelo crime de 
roubo qualificado.

(E) ficará sujeito às medidas socioeducativas previstas 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo 
responder pelo cometimento de ato infracional.

conHecimentos esPecíficos

41. De acordo com o disposto na Lei Orgânica do Município 
de Suzano, a lei reservará percentual dos cargos e em-
pregos públicos para

(A) aqueles que se autodeclararem negros.

(B) índios ou seus descendentes.

(C) as pessoas portadoras de deficiência.

(D) cidadãos que comprovarem residir no Município de 
Suzano.

(E) estudantes de escolas públicas.

42. Segundo o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente no tocante à Informação, Cultura, Esportes, Diver-
sões e Espetáculos, é correto afirmar que

(A) toda criança ou adolescente terá acesso às diver-
sões e espetáculos públicos independentemente de 
classificação de faixa etária.

(B) as emissoras de rádio e televisão somente exibirão, 
no horário recomendado para o público infantojuvenil, 
programas com finalidades educativas, artísticas, cul-
turais e informativas.

(C) as revistas e publicações contendo material impró-
prio ou inadequado a crianças e adolescentes não 
poderão ser comercializadas em bancas de jornais 
ou livrarias abertas ao público em geral.

(D) as editoras cuidarão para que as revistas que con-
tenham mensagens pornográficas ou obscenas não 
sejam comercializadas ao público infantojuvenil, sob 
pena de multa e apreensão do material.

(E) a entrada e a permanência de crianças e adoles-
centes em estabelecimentos que explorem comer-
cialmente bilhar, sinuca, casas de jogos ou congê-
neres somente será permitida se acompanhadas de 
um dos pais ou responsável.
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48. Nos moldes da Constituição Federal, constitui crime ina-
fiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos 
termos da lei:

(A) a prática do racismo.

(B) qualquer discriminação atentatória dos direitos e  
liberdades fundamentais.

(C) a prática da tortura.

(D) o tráfico ilícito de entorpecentes.

(E) o terrorismo.

49. Hércules Bustamante é Guarda Municipal do Município 
de Suzano e praticou ato passível de aplicação de penali-
dade disciplinar. Segundo a Lei Complementar Municipal 
no 190/2010 (Estatuto dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de Suzano), no tocante à aplicação da penalidade, 
é correto afirmar que Hércules

(A) não poderá sofrer influência em sua pena em razão 
de seus antecedentes.

(B) terá sua pena atenuada se tiver cometido a infração 
para a preservação da ordem ou do interesse público.

(C) não terá redução ou aumento de pena em razão da 
intensidade do dolo ou o grau da culpa na prática da 
infração.

(D) terá sua pena atenuada se a falta foi praticada  
perante a presença de superior hierárquico.

(E) poderá ficar isento de pena se tiver prestado relevan-
tes serviços para a Guarda Civil Municipal devida-
mente registrados em seu prontuário.

50. Nos termos da Lei no 13.022/2014 (Estatuto Geral das 
Guardas Municipais), é um princípio mínimo de atuação 
das guardas municipais:  

(A) patrulhamento ostensivo e repressivo.

(B) direito ao uso de armas letais e não letais.

(C) função de assistência social à população carente.

(D) compromisso com a evolução social da comunidade.

(E) comprometimento com a função de segurança pú-
blica.

45. Cícero, que tem 61 anos de idade, teve negado seu aco-
lhimento, como abrigado, em entidade de atendimento a 
idosos, por se recusar a outorgar procuração à referida 
entidade. Esta, nos termos do Estatuto do Idoso,

(A) praticou conduta descrita como crime passível de 
detenção.

(B) praticou ato ilegal, passível de punição em âmbito 
civil, mas não considerado crime.

(C) não praticou qualquer ilegalidade, pois a exigência 
de procuração é permitida pela lei.

(D) praticou um ato legítimo, uma vez que Cícero ainda 
não é idoso para os efeitos legais.

(E) ficará sujeita à pena de multa e à cassação do seu 
registro de funcionamento.

46. Ariana Pequena, com 19 anos de idade, ficou grávida 
de seu padrasto e, algum tempo após dar à luz uma 
menina, com a intenção de ocultar a sua desonra, por 
sua própria e consciente vontade, resolveu abandonar 
o recém-nascido em um terreno baldio. No entanto, o 
bebê foi resgatado por um Guarda Municipal ainda com 
vida e conseguiu sobreviver. Nessa situação hipotética, 
segundo o Código Penal, é correto afirmar que Ariana

(A) cometeu o crime de infanticídio.

(B) não cometeu crime porque o bebê sobreviveu.

(C) cometeu o crime de feminicídio.

(D) será processada criminalmente apenas se o bebê 
sofreu lesões corporais.

(E) deverá responder pelo crime de abandono de recém-
-nascido.

47. Nos termos da Constituição Federal, o voto popular

(A) deve ser direto, aberto, universal e periódico, com 
valor igual para todos.

(B) é facultativo para os analfabetos; os maiores de ses-
senta anos; e os maiores de dezesseis e menores de 
dezoito anos.

(C) não pode ser exercido pelos estrangeiros e pelos 
conscritos, durante o período do serviço militar obri-
gatório.

(D) é um direito que pode ser cassado pela Justiça Elei-
toral ou, dependendo do caso, pela Justiça Criminal 
por decisão transitada em julgado.

(E) não pode, a exemplo de todo e qualquer direito polí-
tico, ser suspenso.
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