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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3.  
 

Cano alto 
 

Caminhando os 50 metros do carro ao restaurante, me 
senti estranhamente calmo: ia tranquilo, pisando firme, os 
braços não sobravam, tais quais duas trombas inúteis a 
balançar ao lado do corpo, como tantas vezes acontece. Entrei 
na cantina de cabeça erguida, sentei-me próximo à janela e foi 
só então, ao cruzar as pernas, que descobri a origem de minha 
segurança: os tênis de cano alto. 

Passei a infância inteira de galochas. Fizesse chuva ou 
sol: moletom e galochas, shorts e galochas, sunga e galochas. 
Botas, afinal, eram a única peça da indumentária de super-herói 
que você podia vestir sem estar fantasiado e calçá-las era como 
ter consigo o cinto de utilidades do Batman, o escudo do 
Capitão América ou, escondida num frasco, para qualquer 
eventualidade, a poção mágica de Panoramix. Talvez venha daí 
a conexão entre a firmeza dos tornozelos e a contenteza do 
espírito. 

Talvez tenha surgido mais tarde. No final dos anos 80, 
houve uma revolução no estilo dos tênis. Os Kichutes, Bambas 
e All Stars de lona foram solapados por rechonchudos Nikes, 
Reeboks ou Ponys. Os modelos mais legais, de cano alto, eram 
feitos para se jogar basquete; aos meus olhos, contudo, 
pareciam ter sido fabricados para andar por Marte, com traje 
espacial. Por anos cobicei um daqueles pares, mas meus pais 
não me davam. Até que, na sétima série, troquei com um colega 
de classe um relógio Casio, em bom estado, por um Pony de 
cano alto, em farrapos – o pé esquerdo todo remendado com 
silver tape, partes do couro retocadas com Liquid Paper... 

À boca miúda, correu pela 7ªB a opinião de que eu havia 
feito um péssimo negócio. Eu sabia que, financeiramente, não 
havia sido uma boa troca, mas quem liga para finanças na 
sétima série? Ainda mais com um Pony de cano alto nos pés? 
Aquele tênis trazia de volta a fortaleza das galochas e, ao 
mesmo tempo, me oferecia o ticket de entrada para uma nova 
fase: era minha primeira peça da indumentária adolescente. Foi 
seu cano alto, aliás, que sustentou as pernas bambas, no ano 
seguinte, quando, numa escada pouco iluminada da escola, 
durante o recreio, dei meu primeiro beijo. 

Então veio o colegial: Sex Pistols, Mano Brown e 
Drummond fizeram-me ver nos tênis importados a submissão 
ao materialismo e ao imperialismo ianque. Mesmo que, de lá 
pra cá, eu tenha me rendido em muitas áreas ao materialismo e 
ao imperialismo ianque, passaram-se 20 anos sem que 
amarrasse um cadarço acima do tornozelo. 

No último domingo, contudo, estava no shopping trocando 
um presente de Natal e vi numa vitrine o par de Vans. Trata-se 
de um tênis de skatista, de cano alto, que desejei imensamente 
entre os 10 e os 14 anos. Não é espalhafatoso como os 
modelos de basquete, mas tampouco tem a neutralidade 
pseudoarrojada de um sapatênis. Ainda não sei se usá-los 
remete-me à infância ou se é o primeiro passo no caminho sem 
volta de juvenilização do vestuário (vírus que se manifesta 
principalmente em homens, em torno dos 35 anos). O que sei é 
que, com eles nos pés, vou tranquilo, piso com firmeza e os 
braços não sobram, tais quais duas trombas inúteis, a balançar 
ao lado do corpo. Cano alto. Que saudades. 

Antonio Prata 
(Fonte: Folha de S.Paulo – 18.jan.2012) 

 
 
 
 
 

1. De acordo com o texto, o autor percebeu que se sentiu 
“estranhamente calmo” porque 

 

(A) foi tranquilo, e pisando firme, do seu carro até o 
restaurante. 

(B) entrou na cantina de cabeça firme e sentou-se 
próximo à janela. 

(C) usava tênis de cano alto, que lhe proporciona um 
andar tranquilo e ao mesmo tempo firme. 

(D) relembrou de quando usava tênis de cano alto em 
sua infância e adolescência. 

 

2. A importância dos Sex Pistols, de Mano Brown e de 
Carlos Drummond de Andrade para o amadurecimento do 
autor se revela 

 

(A) pela capacidade desses artistas em transformarem a 
arte no século XX. 

(B) pela revelação de que o desejo de compra está 
ligado ao consumismo e, no caso de produtos 
importados, à dominação cultural norte-americana. 

(C) pelo materialismo histórico do qual o autor não 
conseguiu se desprender, mas ainda o faz refletir 
sobre seus desejos e compras. 

(D) na relação em que há entre arte, sociedade, 
consumismo e materialismo, sem que uma interfira 
na outra. 

 

3. Quando o autor se refere à 7ªB, ao relembrar de um 
episódio de sua infância,  

 

(A) temos uma sigla que não faz sentido no texto, que 
não a explica ou descreve. 

(B) a imagem remete às séries ginasiais do colégio, 
mesmo sem explicar o termo. 

(C) estabelecemos a relação entre o colégio e o período 
de “péssimos negócios”. 

(D) há uma invenção ficcional, já que não sabemos de 
fato se ele era aluno dessa série ou não. 

 

4. Reescreva a frase abaixo respeitando a ortografia correta 
das palavras.  

 

Causou-lhe repulsa a abstensão de todos os freguese s  
de sua loja na sessão recém-destruída. 

 

(A) Causou-lhe repulsa a abstenção de todos os 
fregueses de sua loja na seção recém-destruída. 

(B) Causou-lhe repulsa a abstenção de todos os 
fregueses de sua loja na sessão recém-destruída. 

(C) Causou-lhe repulsa a abstenção de todos os 
freguezes de sua loja na seção recém-destruída. 

(D) Causou-lhe repulça a abstensão de todos os 
fregueses de sua loja na seção recém-destruída. 

 

5. Assinale a alternativa correta quanto à concordância.  
 

(A) De muito amor necessita todos os povos do mundo. 
(B) Tanto Armando como Jonas, um e outro se agrediu 

sem parar. 
(C) Raimundo e sua prima saiu de cena após aquele 

olhar tenso do avô. 
(D) A raiva e a fúria fez com que Roberta quebrasse o 

precioso presente. 
 

Leia e analise as duas frases abaixo para responder às 
questões de 6 a 8. 
 

O médico pediu para que a enfermeira trouxesse  
o bisturi. Indecisa por escolher o modelo errado,  

preferiu repassar a tarefa à assistente. 
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6. Reescreva as frases corretamente. 
 

(A) O médico pediu o bisturi à enfermeira. Indecisa em 
escolher o modelo errado, preferiu repassar a tarefa 
à assistente. 

(B) O médico pediu para que a enfermeira trouxesse o 
bisturi. Indecisa em escolher o modelo errado, 
preferiu repassar a tarefa à assistente.  

(C) O médico pediu à enfermeira que trouxesse o bisturi. 
Indecisa por escolher o modelo errado, preferiu 
repassar a tarefa à assistente.  

(D) O médico pediu o bisturi à enfermeira. Indecisa por 
escolher o modelo errado, preferiu repassar a tarefa 
à assistente. 

 

7. Em relação à regência nominal,  
 

(A) o erro está no verbo pedir , que não aceita 
preposição. 

(B) o erro está na preposição que rege o termo 
indecisa , que deveria ser de. 

(C) o erro está na preposição que rege o termo 
indecisa , que deveria ser em.  

(D) não há erro.  
 

8. O médico cumpre a função sintática de 
 

(A) substantivo. 
(B) sujeito. 
(C) predicado. 
(D) adjunto adverbial. 

 

9. Na frase Os alunos realizaram bastantes trabalhos ,  
 

(A) “trabalhos” é verbo. 
(B) “bastantes” é pronome. 
(C) “bastantes” é advérbio. 
(D) há um erro, pois a palavra “bastante” não varia em 

número. 
 

10. Assinale a alternativa na qual os verbos estão 
corretamente conjugados. 

 

(A) Adero ao socialismo antes que a pátria se afunde. 
(B) Ceo toda noite com minha mãe conforme a tradição. 
(C) Com essa assinatura, ele fali a empresa do pai. 
(D) Antes de partir, ele requereu o documento.  

 

MATEMÁTICA  
 

11. Leandro trabalha na Prefeitura do Município de Santana 
de Parnaíba, desempenhando a função de Guarda 
Municipal Comunitário. Durante o mês de outubro de 
2011, ele recebeu uma bonificação no valor de R$ 925,75. 
Leandro tinha em sua conta bancária, antes de receber o 
bônus, um valor equivalente a R$ 753,93. No mesmo dia 
em que recebeu a bonificação, ele pagou uma prestação 
referente à compra de sua casa, no valor de R$ 437,18. O 
valor que lhe restou na conta foi igual a 
 

(A) R$ 2421,50. 
(B) R$ 4122,50. 
(C) R$ 1242,50. 
(D) R$ 1452,20. 

 
 
 
 
 
 
 

12. O valor referente a "X" na equação indicada abaixo 
corresponde ao número de pessoas que trabalham com 
Marina na Secretaria de Segurança Pública do Município 
de Santana de Parnaíba. 

 

3.X - 20 = X 
 

O total de pessoas que trabalham com ela neste 
departamento é igual a 
 
(A) 9 
(B) 10 
(C) 12 
(D) 15 

 

13. Josué pediu emprestado a seu amigo Igor, para 
pagamento a juros simples, o valor equivalente a 
R$700,00. A taxa de juros é fixa, correspondente a 2% ao 
mês e o período de empréstimo é de quatro meses. Dessa 
forma ele deverá pagar a Igor, após o período combinado, 
um montante equivalente a 
 

(A) R$ 756,00. 
(B) R$ 700,00. 
(C) R$ 723,00. 
(D) R$ 763,00. 

 

14. Em uma festa realizada numa praça, localizada em 
Santana de Parnaíba, o quadrado da quantidade de 
Guardas Municipais Comunitários presentes, subtraído de 
25 unidades era igual a 200, valor que equivale ao total de 
pessoas presentes no evento. Assim sendo, pode-se 
afirmar que o número de Guardas Municipais presentes na 
festa era igual a 
 

(A) 12 
(B) 13 
(C) 14 
(D) 15 

 

15. Em determinado dia de uma semana do mês de janeiro de 
2012, Jonas iniciou seu período de trabalho na Guarda 
Municipal de Santana de Parnaíba às 8 horas e 43 
minutos e encerrou seu expediente às 19 horas e 26 
minutos. Nesse dia, ele trabalhou por um tempo 
equivalente a 
 

(A) 8 horas e 29 minutos. 
(B) 6 horas e 12 minutos. 
(C) 10 horas e 50 minutos. 
(D) 10 horas e 43 minutos. 

 

16. Adriano aposentou-se trabalhando como Guarda 
Municipal Comunitário. Ele tem três netos, um de quatro 
anos, outro de dez anos e o mais velho tem doze anos. 
Calculando o mínimo múltiplo comum (mmc) entre as 
idades de seus netos, ele descobriu que o resultado é 
equivalente à sua idade. Dessa maneira, pode-se concluir 
que a idade de Adriano é igual a 
 

(A) 54 anos. 
(B) 60 anos. 
(C) 64 anos. 
(D) 70 anos. 
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17. Em um curso de formação para os funcionários da 
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, havia 40 
pessoas presentes. Desta quantidade, 16 eram mulheres. 
Pode-se afirmar que a taxa percentual referente ao 
número de mulheres presentes neste curso era igual a 
 

(A) 30%. 
(B) 35%. 
(C) 40%. 
(D) 45%. 

 

18. Eduardo foi ao supermercado e comprou três pacotes de 
arroz, pagando por cada pacote o valor de R$ 7,48, 
comprou também duas caixas de sabão em pó da mesma 
marca, contendo 1 quilograma cada uma. Ele efetuou o 
pagamento de sua compra, entregando ao caixa três 
notas de R$ 5,00 e duas notas de R$ 10,00, recebendo de 
troco R$ 2,06. O valor que ele pagou por cada caixa de 
sabão em pó foi igual a 
 

(A) R$ 6,70. 
(B) R$ 12,50. 
(C) R$ 5,50. 
(D) R$ 5,25. 

 

19. Após dois anos trabalhando na Prefeitura do Município de 
Santana de Parnaíba, Emanuel recebeu um reajuste 
salarial de 15%. Sabendo que seu salário, antes do 
reajuste, era igual a R$ 1825,00, o valor de seu novo 
salário será igual a 
 

(A) R$ 2098,75. 
(B) R$ 3056,00. 
(C) R$ 2890,75. 
(D) R$ 2908,15. 

 

20. Liliane estudou semanalmente para a participação do 
concurso público de Guarda Municipal Comunitário da 
cidade de Santana de Parnaíba, reservando os seguintes 
tempos de estudo para cada dia: 

 

•  segunda, terça e quarta-feira uma hora e meia por 
dia. 

•  quinta e sexta-feira uma hora e quinze minutos por 
dia. 

•  sábado três horas de estudo. 

•  domingo ela não estudou. 
 

Podemos afirmar que ao final de uma semana de estudos 
ela havia estudado um período total equivalente a 
 

(A) 8 horas. 
(B) 10 horas. 
(C) 12 horas. 
(D) 6 horas. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES  
 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 21 a 23. 
 

Por volta das 20h30, dois prédios desabaram no centro do 
Rio de Janeiro, um maior na rua Treze de Maio - chamado 
Liberdade -, com 20 andares; e um menor no número 16 da rua 
Manoel de Carvalho, com 10 andares - chamado Colombo. O 
prefeito do Rio confirmou que um terceiro imóvel pequeno, 
localizado entre os dois edifícios maiores, com quatro ou cinco 
andares, também desabou. 

O secretário da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, 
Sérgio Simões, disse no início da madrugada desta quinta-feira 
(26) que as chances de encontrar sobreviventes entre os 
escombros são "muito pequenas". Segundo o secretário, ainda 
há pessoas desaparecidas e os prédios ao lado dos que 
desabaram não ficaram comprometidos, como já havia 
adiantado o prefeito. As buscas vão durar toda a madrugada. 

 

Reportagem retirada do portal UOL em 26.jan.2012 
 

21. A tragédia dos prédios que desabaram no Rio de Janeiro 
marcou o começo do ano dos cariocas de forma trágica, 
na cidade que vai sediar 

 

(A) a Copa do Mundo em 2016. 
(B) as Olimpíadas em 2016. 
(C) a Copa do Mundo em 2020. 
(D) as Olimpíadas em 2012. 

 

22. O prefeito do Rio de Janeiro é 
 

(A) Sérgio Simões. 
(B) Sérgio Cabral. 
(C) Eduardo Paes. 
(D) César Maia. 

 

23. O local do acidente com os prédios ocorreu em uma área 
bem próxima  

 

(A) ao Theatro Municipal. 
(B) à Copacabana. 
(C) ao Jardim Botânico. 
(D) ao Estádio do Maracanã. 

 

24. No início de 2012, cientistas se reuniram no congresso da 
Sociedade Astronômica Americana, em Austin, e 
revelaram quatro descobertas recentes sobre o universo. 
Dentre elas, podemos citar a 

 

(A) estrutura aquática da Lua. 
(B) cor da Via Láctea. 
(C) origem da cor vermelha de Marte. 
(D) descoberta de vida inteligente em Netuno. 

 

25. Em junho deste ano, o Brasil sediará a conferência da 
ONU que reúne líderes do mundo todo para discutir meios 
de transformar o planeta em um lugar melhor para se 
viver. Estamos falando da 

 

(A) Eco-Brasil. 
(B) Brasil+20. 
(C) Rio+20. 
(D) Eco-Rio. 

 

Leia o texto abaixo para responder às questões 26 e 27.  
 

Quase duas semanas após a reintegração de posse do 
terreno onde estava instalada a favela do Pinheirinho, o entulho 
das casas e barracos que foram demolidos ainda está no local. 

No terreno de 1,3 milhão de metros quadrados também 
podem ser vistos vários focos de queimadas. Pelo menos 2.800 
pessoas foram removidas do local no dia 22, atendendo a uma 
ordem da Justiça de reintegração de posse. 

 

 Fonte:  Agência Brasil – 03.fev.12 
 

26. O texto se refere à tragédia ocorrida na favela do 
Pinheirinho, localizada em 

 

(A) São José do Rio Preto. 
(B) São José dos Campos. 
(C) Campinas. 
(D) Ribeirão Preto. 
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27. A reintegração de posse atendida pela Justiça foi em 
benefício da massa falida da empresa 

 

(A) Arisco. 
(B) Cepeda. 
(C) Ornelas. 
(D) Selecta. 

 

28. No fim de janeiro deste ano, a Petrobras informou o 
vazamento de pelo menos 160 barris de óleo a cerca de 
300 km da costa de São Paulo. O navio-plataforma 
realiza, na Bacia de Santos, testes no 
 

(A) pré-sal. 
(B) solo em busca de espécies em extinção. 
(C) petróleo. 
(D) Gersal. 

 

29. Entre o fim de janeiro e o início de fevereiro deste ano, os 
policiais militares da Bahia entraram em greve, causando 
caos, saques e mortes no estado, principalmente na 
capital Salvador. A reivindicação exige, entre outros 
termos, a regulamentação do pagamento de 

 

(A) auxílio acidente, convênio médico e anistia. 
(B) convênio médico, plano de carreira e insalubridade. 
(C) auxílio acidente, periculosidade e insalubridade. 
(D) periculosidade e contratação de remanescentes. 

 

30. Para que o Protocolo de Nagoya, cujo prazo para assinar 
terminou em 1º de fevereiro, entre em vigor, 50 dos 92 
signatários precisam ratificá-lo em lei. O objetivo deste 
protocolo é 
 

(A) estabelecer um regime internacional que garanta a 
divisão justa dos benefícios da exploração da 
biodiversidade. 

(B) reduzir a emissão de gases que agravam o efeito 
estufa, considerados como causa do aquecimento 
global. 

(C) promover o uso de fontes energéticas renováveis e 
proteger florestas e outros sumidouros de carbono. 

(D) limitar as emissões de metano na elaboração de 
resíduos que causam danos à atmosfera. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

As questões de 31 a 33 referem-se à Lei nº 10.741, de 1º 
de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso 
e dá outras providências. 
 

31. Leia as proposições abaixo. 
 

I. Atendimento domiciliar, incluindo a internação, para 
a população que dele necessitar e esteja 
impossibilitada de se locomover, inclusive para 
idosos abrigados e acolhidos por instituições 
públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e 
eventualmente conveniadas com o Poder Público, 
nos meios urbano e rural. 

II. Os idosos portadores de deficiência ou com 
limitação incapacitante terão atendimento 
especializado, nos termos da lei. 

III. Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, 
gratuitamente, medicamentos, exceto os de uso 
continuado, assim como próteses, órteses e outros 
recursos relativos ao tratamento, habilitação ou 
reabilitação. 

 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I, apenas. 
(D) II e III, apenas. 

 

32. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 

(A) Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, 
que não possuam meios para prover sua 
subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é 
assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-
mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência 
Social – Loas. 

(B) Todas as entidades de longa permanência, ou casa-
lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação de 
serviços com a pessoa idosa abrigada. 

(C) No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é 
proibida a cobrança de participação do idoso no 
custeio da entidade. 

(D) O acolhimento de idosos em situação de risco social, 
por adulto ou núcleo familiar, caracteriza a 
dependência econômica, para os efeitos legais. 

 

33. Segundo o artigo 49, as entidades que desenvolvam 
programas de institucionalização de longa permanência 
adotará o seguinte princípio: 

 

(A) privação dos vínculos familiares. 
(B) atendimento padronizado e em grandes grupos. 
(C) mudanças de instituição, proporcionando ao idoso 

novas trocas de experiência. 
(D) participação do idoso nas atividades comunitárias, 

de caráter interno e externo.  
 

As questões de 34 a 37 referem-se à Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente e dá outras providências. 

 
34. Segundo o artigo 10, os hospitais e demais 

estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, 
públicos e particulares, são obrigados a 

 

(A) manter registro das atividades desenvolvidas, 
através de prontuários individuais, pelo prazo de um 
ano. 

(B) manter alojamento separado, possibilitando ao 
neonato estar junto à mãe apenas no momento da 
amamentação. 

(C) fornecer declaração de nascimento onde constem 
somente informações do desenvolvimento do 
neonato. 

(D) proceder a exames visando ao diagnóstico e 
terapêutica de anormalidades no metabolismo do 
recém-nascido, bem como prestar orientação aos 
pais. 

 

35. Segundo o § 1º do artigo 19, toda criança ou adolescente 
que estiver inserido em programa de acolhimento familiar 
ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a 
cada ____________, devendo a autoridade judiciária 
competente, com base em relatório elaborado por equipe 
interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma 
fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar 
ou colocação em família substituta, em quaisquer das 
modalidades previstas no art. 28 desta Lei. 

 

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna 
acima. 
 

(A) seis meses 
(B) um ano 
(C) dois anos 
(D) três anos 
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36. Assinale a alternativa correta. 
 

(A) Nenhum adolescente será privado de sua liberdade 
inclusive em flagrante de ato. 

(B) O adolescente mesmo civilmente identificado deverá 
ser submetido a identificação compulsória pelos 
órgãos policiais, de proteção e judiciais. 

(C) A internação, antes da sentença, pode ser 
determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco 
dias. 

(D) O adolescente será privado de sua liberdade sem o 
devido processo legal. 

 

37. Com relação à adoção, assinale a alternativa correta. 
 

(A) É autorizada a adoção por procuração. 
(B) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com 

os mesmos direitos e deveres, exceto os 
sucessórios. 

(C) Em se tratando de adotando maior de doze anos de 
idade, não será necessário o seu consentimento. 

(D) Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, 
independentemente do estado civil. 

 

As questões de 38 a 42 referem-se à Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro.  
 

38. Compete as Juntas Administrativas de Recursos de 
Infrações – JARI: 

 

I. julgar os recursos interpostos pelos infratores; 
II. solicitar aos órgãos e entidades executivos de 

trânsito e executivos rodoviários informações 
complementares relativas aos recursos, objetivando 
uma melhor análise da situação recorrida; 

III. encaminhar aos órgãos e entidades executivos de 
trânsito e executivos rodoviários informações sobre 
problemas observados nas autuações e apontados 
em recursos, e que se repitam sistematicamente; 

IV. estabelecer as normas regulamentares referidas no 
Código de Trânsito Brasileiro e as diretrizes da 
Política Nacional de Trânsito. 

 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I e IV, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I, II, III e IV. 
(D) I, II e III, apenas. 

 

39. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 

(A) Nenhum projeto de edificação que possa 
transformar-se em pólo atrativo de trânsito poderá 
ser aprovado sem prévia anuência do órgão ou 
entidade com circunscrição sobre a via e sem que 
do projeto conste área para estacionamento e 
indicação das vias de acesso adequadas. 

(B) Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança 
de veículos e pedestres, tanto na via quanto na 
calçada, caso não possa ser retirado, deve ser 
sinalizado apenas pelo agente de trânsito. 

(C) É proibida a utilização das ondulações transversais e 
de sonorizadores como redutores de velocidade, 
salvo em casos especiais definidos pelo órgão ou 
entidade competente, nos padrões e critérios 
estabelecidos pelo CONTRAN. 

(D) Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou 
interromper a livre circulação de veículos e 
pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será 
iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade 
de trânsito com circunscrição sobre a via. 

 

40. Segundo o artigo 136, os veículos especialmente 
destinados à condução coletiva de escolares somente 
poderão circular nas vias com autorização emitida pelo 
órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal. Das exigências para obter essa 
autorização, assinale a alternativa que apresenta a que 
está ERRADA . 
 

(A) Registro como veículo de passageiros. 
(B) Inspeção anual para verificação dos equipamentos 

obrigatórios e de segurança. 
(C) Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas 

nas extremidades da parte superior dianteira e 
lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade 
superior da parte traseira.  

(D) Equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade e tempo. 

 

41. Segundo o artigo 259, a cada infração cometida são 
computados os seguintes números de pontos: 

 

I. gravíssima: seis pontos; 
II. grave: cinco pontos; 
III. média: quatro pontos; 
IV. leve: três pontos. 
 

É correto o que se afirma em  
 

(A) I, II, III e IV. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e IV, apenas. 

 

42. Assinale a alternativa que apresenta uma infração 
gravíssima. 

 

(A) Fazer falsa declaração de domicílio para fins de 
registro, licenciamento ou habilitação. 

(B) Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo 
ou de habilitação do condutor. 

(C) Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes 
externas do veículo, salvo nos casos devidamente 
autorizados. 

(D) Transitar com o farol desregulado ou com o facho de 
luz alta de forma a perturbar a visão de outro 
condutor. 

 

As questões de 43 a 45 tratam da Lei n°3119/2011 que  
dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos 
da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba 
e dá outras providências. 

 

43. Tendo em vista as atribuições do cargo de Guarda 
Municipal, assinale a alternativa que NÃO corresponde a 
uma dessas. 

 

(A) Proteger os bens, serviços e instalações do 
Município, inclusive aqueles tombados como 
patrimônio histórico-cultural. 

(B) Colaborar, quando solicitado, na fiscalização do uso 
do solo municipal e nas tarefas inerentes à defesa 
civil do Município. 

(C) Auxiliar na proteção das áreas de preservação 
ambiental, dos mananciais e dos recursos hídricos 
do Município. 

(D) Realizar o patrulhamento remediador e privado, 
auxiliando, nos limites de suas atribuições, as 
Polícias Estadual e Federal. 

 



 

7  IMais – Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba – Guarda Municipal Comunitário – Masculino e Feminino. 
 
 

44. Considerando que o Guarda Municipal poderá ser alocado 
em dois campos de atuação, analise as proposições 
abaixo e relacione aos campos Operacional (opr) e 
Administrativo (adm) utilizando as respectivas siglas. 

 

I. Patrulhamento das diversas regiões. 
II. Preservação da integridade física dos agentes 

públicos municipais quando no exercício de suas 
funções. 

III. Planejamento, elaboração, execução e 
gerenciamento das áreas responsáveis pela gestão 
de pessoal. 

IV. Apoio à fiscalização do cumprimento das posturas 
municipais. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a relação correta 
entre os campos e as atividades atribuídas a cada um. 
 

(A) I – opr / II – opr / III – adm / IV – opr 
(B) I – adm / II – opr / III – opr / IV – adm 
(C) I – adm / II – adm / III – adm / IV – opr 
(D) I – opr / II – opr / III – opr / IV – adm 

 

45. Considerando o capítulo III que trata da Avaliação de 
Desempenho, analise o texto abaixo. 

 

“A Avaliação de Desempenho da Guarda Municipal 
Comunitária integra o 
_____________________________, regulamentado por 
legislação específica, com a finalidade de aprimoramento 
dos métodos de gestão, valorização do servidor, melhoria 
da qualidade e eficiência do serviço público e para fins de 
Evolução Funcional.” 
 

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna. 

 

(A) Sistema Nacional de Avaliação de Desempenho 
(B) Sistema de Avaliação Militar 
(C) Sistema Estadual de Avaliação de Evolução 

Funcional 
(D) Sistema Municipal de Avaliação de Desempenho 

 

As questões de 46 a 48 tratam do Código de Defesa do 
Consumidor. 
 

46. Diante do estabelecido pelo código, NÃO se enquadra 
como Infração Penal, 
 

(A) omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a 
nocividade ou periculosidade de produtos, nas 
embalagens, nos invólucros, recipientes ou 
publicidade. 

(B) entregar ao consumidor o termo de garantia 
adequadamente preenchido e com especificação 
clara de seu conteúdo. 

(C) impedir ou dificultar o acesso do consumidor às 
informações que sobre ele constem em cadastros, 
banco de dados, fichas e registros. 

(D) deixar de organizar dados fáticos, técnicos e 
científicos que dão base à publicidade. 

 

47. Pode-se classificar como direitos básicos do Consumidor: 
 

I. a educação e divulgação sobre o consumo 
adequado dos produtos e serviços, asseguradas a 
liberdade de escolha e a igualdade nas 
contratações. 

II. a proteção da vida, saúde e segurança contra os 
riscos provocados por práticas no fornecimento de 
produtos e serviços considerados perigosos ou 
nocivos. 

III. a modificação das cláusulas contratuais que 
estabeleçam prestações desproporcionais ou sua 
revisão em razão de fatos supervenientes que as 
tornem excessivamente onerosas. 

Assinale a alternativa que apresenta as proposições que 
se enquadram como direitos básicos. 
 

(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D)  I, II e III. 

 

48. Leia e analise as proposições abaixo. 
 

I. Os produtos e serviços colocados no mercado de 
consumo não acarretarão riscos à saúde ou 
segurança dos consumidores, exceto os 
considerados normais e previsíveis em decorrência 
de sua natureza e fruição, obrigando-se os 
fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as 
informações necessárias e adequadas a seu 
respeito. 

II. O fornecedor de produtos e serviços potencialmente 
nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá 
informar, de maneira ostensiva e adequada, a 
respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem 
prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em 
cada caso concreto. 

III. O fornecedor de produtos e serviços que, 
posteriormente à sua introdução no mercado de 
consumo, tiver conhecimento da periculosidade que 
apresentam deverá omitir o fato imediatamente se 
abstendo de anúncios publicitários. 

 

Tratando da Qualidade de Produtos e Serviços, da 
Prevenção e da Reparação dos Danos, podemos afirmar 
que somente 
 

(A) I e II estão corretas. 
(B) I e III são falsas. 
(C) III está correta. 
(D) II e III estão corretas. 

 

As questões 49 e 50 referem-se à Resolução 66 de 23 de 
setembro de 1998 que institui tabela de distribuição de 
competência dos órgãos executivos de trânsito. 
 

49. Assinale a alternativa que apresenta uma infração de 
competência de fiscalização do Estado. 

 

(A) Promover, na via, competição esportiva, eventos 
organizados, exibição e demonstração de perícia em 
manobra de veículo, sem permissão da autoridade 
de trânsito com circunscrição sobre a via. 

(B) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de 
combustível. 

(C) Seguir veículo em serviço de urgência, estando este 
com prioridade de passagem devidamente 
identificada por dispositivos regulamentares de 
alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes. 

(D) Transitar com o farol desregulado ou com o facho de 
luz alta de forma a perturbar a visão de outro 
condutor. 

 

50. Assinale a alternativa que apresenta uma infração de 
competência de fiscalização do Município. 

 

(A) Transitar com o veículo danificando a via, suas 
instalações e equipamentos. 

(B) Transitar com o veículo em desacordo com as 
especificações, e com falta de inscrição e simbologia 
necessárias à sua identificação, quando exigidas 
pela legislação. 

(C) Usar indevidamente no veículo aparelho de alarme 
ou que produza sons e ruído que perturbem o 
sossego público, em desacordo com normas fixadas 
pelo CONTRAN. 

(D) Conduzir o veículo com o lacre, a inscrição do 
chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento 
de identificação do veículo violado ou falsificado. 
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REDAÇÃO 
 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), é dever de toda a sociedade velar pela dignidade 
da criança e do adolescente, protegendo-os de qualquer 
tipo de tratamento desumano, vexatório, violento, 
aterrorizante ou constrangedor. Com base nesta premissa 
básica do documento, leia o cenário abaixo e elabore um 
relatório ao seu superior, de aproximadamente 20 linhas, 
relacionando a situação com o que reza o ECA, no sentido 
de punição ao atentado aos direitos fundamentais da 
criança, seja por ação ou omissão.  
 
Roberta, 12 anos, foi encontrada trancada em seu quarto 
após ligação anônima de um vizinho para a polícia. 
Relatou que estava no quarto há um dia e meio sem sair e 
sem comer, "de castigo" por ter derrubado a TV da sala 
em uma de suas brincadeiras pela casa. Segundo a 
vizinhança, não é a primeira vez que a criança, que já 
tentou fugir de casa, mas acabou voltando porque ficou 
perdida e sentiu fome e frio, é castigada desse modo. Os 
pais negam qualquer tipo de mau tratamento e afirmam 
apenas tratar-se de um "castigo normal". 

 
Rascunho: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


