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e participativos na escola, e não somente atender às re-
gras a eles impostas. Aliás, onde há regra, há transgressão, 
mas parece que as escolas não sabem o que fazer quando 
as transgressões ocorrem.

O grande receio da instituição escolar é o de ter de 
atender a todas as demandas do alunado, inclusive as im-
pertinentes. Como a do uso do shortinho, por exemplo. 
Mas aí cabe discutir, à luz do conhecimento, a informali-
dade no mundo contemporâneo e os seus limites em am-
bientes profissionais, por exemplo.

Por que as escolas não discutem o uso do uniforme 
com seus alunos, já que serão eles que o utilizarão? Al-
gumas poucas escolas já fizeram isso e conseguiram ade-
são dos alunos que, inclusive, criaram as vestimentas que 
usam diariamente.

O segundo ponto que quero ressaltar é que a falta de 
diálogo e de administração de conflitos gera jovens que 
nem sequer conseguem elaborar argumentos sólidos, coe-
rentes e bem fundamentados para suas idéias.

Faz parte do papel da escola ensinar os jovens a deba-
ter, defender pontos de vista, dialogar, argumentar e con-
tra argumentar, mas sempre à luz do conhecimento.

Hoje, porém, os alunos podem falar qualquer boba-
gem, que famílias e escolas aceitam, não é?

Já testemunhei mães e pais aceitarem como argumen-
to dos filhos para fazer algo com as explicações “porque 
todo mundo faz” ou “porque está na moda”. Já vi mães e 
professores aceitarem as justificativas mais esfarrapadas 
dos mais novos para algo que fizeram ou aceitar desculpas 
deles sem que estes demonstrassem o menor sinal de ar-
rependimento. Falar por falar: é isso o que temos ensina-
do aos jovens, mas que não deveríamos. 

Precisamos honrar nosso papel de adultos e levar a re-
lação com os mais novos com seriedade, mas sem sisudez. 
O bom humor no trato com eles é fundamental para que 
eles não ouçam tudo o que o adulto diz como um sermão, 
como afirmou a diretora-geral do colégio ao qual a repor-
tagem citada se refere.

Rosely Sayão, jornal Folha de São Paulo, edição de 
9/2/16.

Assinale o trecho transcrito no qual conste um vocá-
bulo que deixou de ser acentuado em razão das modifi-
cações introduzidas pela recente reforma ortográfica da 
língua portuguesa.

(A) Faz parte do papel da escola ensinar os jovens a de-
bater, defender pontos de vista, dialogar, argumentar 
e contra argumentar”.
(B) “O bom humor no trato com eles é fundamental”
(C) “Precisamos honrar nosso papel de adultos e levar 
a relação com os mais novos com seriedade, mas sem 
sisudez”.
(D) “coerentes e bem fundamentados para suas ideias”.

4. (IBAM - 2014 - PREFEITURA DE MAUÁ - SP - FIS-
CAL DE TRIBUTOS I)

REPOLHOS IGUAIS
Sempre me impressiona o impulso geral de igualar a 

todos ser diferente, sobretudo ser original, é defeito Pare-
ce perigoso E, se formos diferentes, quem sabe aqui e ali 
uma medicaçãozinha ajuda.

Alguém é mais triste? Remédio nele. Deprimido? Re-
médio nele (ainda que tenha acabado de perder uma pes-
soa amada, um emprego, a saúde). Mais gordinho? Dieta 
nele. Mais alto? Remédio na adolescência para parar de 
crescer. Mais relaxado na escola? Esse é normal. Mais es-
tudioso, estudioso demais? A gente se preocupa, vai virar 
nerd (se for menina, vai demorar a conseguir marido).

Não podemos, mas queremos tornar tudo homogê-
neo, meninas usam o mesmo cabelo, a mesma roupa, os 
mesmos trejeitos; meninos, aquele boné virado. Igualda-
de antes de tudo, quando a graça, o poder, a força estão 
na diversidade. Narizes iguais, bocas iguais, sobrancelhas 
iguais, posturas iguais.

Não se pode mais reprovar crianças e jovens na esco-
la, pois são todos iguais. Serão? É feio, ou vergonhoso, ter 
mais talento, ser mais sonhador, ter mais sorte, sucesso, 
trabalhar mais e melhor.

Vamos igualar tudo, como lavouras de repolhos, se 
possível... iguais. E assim, com tudo o que pode ser contro-
lado com remédios, nos tornamos uma geração medicada. 
Não todos - deixo sempre aberto o espaço da exceção para 
ser realista, e respeitando o fato de que para muitos os 
remédios são uma necessidade —, mas uma parcela cres-
cente da população é habitualmente medicada.

Remédios para pressão alta, para dormir, para acordar, 
para equilibrar as emoções, para emagrecer, para ter mús-
culos, para ter um desempenho sexual fantástico, para ter 
a ilusão de estar com 30 anos quando se tem 70 Faz alguns 
anos reina entre nós o diagnóstico de déficit de atenção 
para um número assustador de crianças.

Não sou psiquiatra, mas a esta altura de minha vida 
criei e acompanhei e vi muitas crianças mais agitadas, ou 
distraídas, mas nem por isso precisadas de medicação a 
torto e a direito. Fala-se, não sei em que lugar deste mun-
do louco, em botar Ritalina na merenda das escolas públi-
cas. Tal fúria de igualitarismo esconde uma ideologia tola 
e falsa.

Se déssemos a 100 pessoas a mesma quantidade de 
dinheiro e as mesmas oportunidades, em dois anos todas 
teriam destino diferente: algumas multiplicariam o dinhei-
ro; outras o esbanjariam; outras o guardariam; outras ain-
da o dedicariam ao bem (ou ao mal) alheio.

Então, quem sabe, querer apaziguar todas as crianças 
e jovens com medicamentos para que não estorvem os 
professores já desesperados por falta de estímulo e con-
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dições, ou para permitir aos pais se preocuparem menos, 
ou ajudar as babás enquanto os pais trabalham ou fazem 
academia ou simplesmente viajam, nem valerá a pena.

Teremos mais crianças e jovens aturdidos, crianças e 
jovens mais violentos e inquietos quando a medicação for 
suspensa. Bastam, para desatenção, agitação e tantas difi-
culdades relacionadas, as circunstâncias de vida atual.

Recentemente, uma pediatra experiente me relatou 
que a cada tantos anos aparecem em seu consultório mais 
crianças confusas, atônitas, agitadas demais, algumas ape-
nas sofrendo por separações e novos casamentos, em que 
os filhos, que não querem se separar de ninguém, são pu-
xados de um lado para o outro, sem casa fixa, um centro 
de referência, um casal de pais sempre os mesmos.

Quem as traz são mães ou pais em igual estado. Corre-
rias, compromissos, ansiedade por estar na crista da onda, 
por participar e ser o primeiro, por não ficar para trás, por 
não ser ignorado, por cumprir os horários, as prescrições, 
os comandos, tudo o que tantas pressões sociais e cultu-
rais ordenam, realmente estão nos tornando eternos an-
gustiados e permanentes aflitos.

Mudar de vida é difícil. Em lugar de correr mais, parar 
para pensar, roubar alguns minutos para olhar, contem-
plar, meditar, também é difícil, pois é fugir do padrão. En-
tão seguimos em frente, nervosos com nossos filhos mais 
nervosos. Haja psicólogo, psiquiatra e medicamento para 
sermos todos uns repolhos iguais.

Lya Luft, disponível em [http://veja.abril.com.br/blog/
ricardo-setti/lema-livre/iya-luft-repoihos-iguais/], publica-

do em 10/5/2014, consultado em 18/10/2014. 

Leia os períodos abaixo.
I. Em sua maneira de andar há um quê de menina, em-

bora já seja uma mulher.
II. Por quê você está rindo da situação? Não é o caso, 

com certeza.
III. Não sei o quê ela viu nesse rapaz, ele não tem mo-

dos e é grosseiro com todos!
IV. Quê bom você haver resolvido voltar a estudar!

Os termos “quê”, acentuados, foram empregados em 
consonância com a norma culta no(s) período(s) apresen-
tado(s) em: 

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

5. (UPENET/IAUPE - 2022 - PREFEITURA DE BOM 
CONSELHO - PE - GUARDA MUNICIPAL)

Texto 2
Mais tarde, ele escreveria a famosa afirmação de que 

a vontade de ter fé é o ingrediente mais importante para 
criar fé na mudança. E que um dos métodos mais impor-

tantes para criar essa crença eram os hábitos. Os hábitos, 
ele notou, são o que nos permite “fazer uma coisa com 
dificuldade da primeira vez, mas logo fazê-la de modo se-
mimecânico, ou com praticamente nenhuma consciência”. 
Uma vez que escolhem quem querem ser, as pessoas cres-
cem “na maneira como foram exercitadas, assim como 
uma folha de papel ou um casaco, quando vincado ou 
dobrado, tende a depois cair sempre nas mesmas dobras 
idênticas”.

Se você acredita que pode mudar – se faz disso um há-
bito –, a mudança se torna real. Este é o verdadeiro poder 
do hábito: a revelação de que seus hábitos são o que você 
escolhe que eles sejam. Uma vez que essa escolha ocorre 
– e torna-se automática –, ela não apenas é real, como co-
meça a parecer inevitável, a coisa, como escreveu James, 
que nos conduz “irresistivelmente rumo ao nosso destino, 
qualquer que seja ele”.

O modo como habitualmente pensamos em nosso 
ambiente e em nós mesmos cria os mundos onde cada um 
de nós habita.

DUHIGG, Charles. O Poder do Hábito. Objetiva. p. 285. 

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
observando os termos sublinhados.

1. Proparoxítona 
2. Paroxítona 
3. Oxítona

( ) “E que um dos métodos mais importantes para 
criar...”

( ) “...cair sempre nas mesmas dobras idênticas”.
( ) “...como começa a parecer inevitável...”
( ) “Se você acredita que pode mudar...”
( ) “...e torna-se automática...”

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.
(A) 1/1/2/3/1 
(B) 1/2/2/3/1 
(C) 2/1/2/3/1 
(D) 2/2/2/3/1
(E) 1/1/3/2/1

6. (FURB - 2022 - PREFEITURA DE BLUMENAU - SC - 
GUARDA DE TRÂNSITO - EDITAL Nº 002)

O texto seguinte servirá de base para responder à 
questão.

Nesta quinta-feira, dia 9, ____14h, a Secretaria da Fa-
mília (Pró-família) faz a doação de mais de 50 produtos, 
entre bonecas de panos e naninhas (travesseirinhos), ____ 
integrantes do Clube de Mãe da Hermann Barthel, na As-
sociação de Moradores da Rua Hermann Barthel, no bair-
ro Velha Central.



LÍNGUA PORTUGUESA

8

O objetivo é de contemplar as crianças em situação 
de vulnerabilidade social e que residem na região com os 
produtos doados. De acordo com a Pró-família, o próprio 
Clube de Mãe do local fará a entrega ____ população, em 
um evento programado para ser realizado já no sábado, 
dia 11, ____ 16h.

A confecção das bonecas de pano contou com a parti-
cipação de idosas assistidas pela Pró-família, incluindo in-
tegrantes de Clubes de Mães e voluntárias da comunidade. 
Além de ajudar quem precisa de atenção, tem como obje-
tivo também de resgatar ____ tradição cultural da confec-
ção de bonecas de pano, que foram feitas totalmente com 
materiais recicláveis doados por empresas parceiras. [...]

Disponível em: https://www.blumenau.sc.gov.br/
secretarias/fundacao-pro-familia/ pro-familia/secreta-
ria-da-famailia-faz-doaacaao-de-bonecas-de-pano-ao-
-clubede-maae-da-hermann-barthel17 Acesso em: 07/

dez/2021. [adaptado]

A exemplo de Pró-família, assinale a alternativa que 
contém outro prefixo que sempre exige uso do hífen: 

(A) ultra
(B) anti
(C) co
(D) pós
(E) sub

Prezado candidato, de acordo com o texto a seguir res-
ponda as questões de 7 e 8.

Leia atentamente o trecho a seguir, extraído de uma 
crítica de arte escrita por Monteiro Lobato, para respon-
der a próxima questão.

“Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que 
vêem normalmente as coisas e em consequência disso 
fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida, e 
adotados para a concretização das emoções estéticas, os 
processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie 
é formada pelos que vêem anormalmente a natureza, e 
interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão 
estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furún-
culos da cultura excessiva. São produtos de cansaço e do 
sadismo de todos os períodos de decadência: são frutos 
de fins de estação, bichados ao nascedouro. Estrelas ca-
dentes, brilham um instante, as mais das vezes com a luz 
de escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimen-
to. Embora eles se dêem como novos precursores duma 
arte a ir, nada é mais velho de que a arte anormal ou te-
ratológica”.

(O Estado de S. Paulo, 20/12/1917, com adaptações)

7. (IFAUEL - 2021 - PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS 
PINHAIS - PR - GUARDA MUNICIPAL)

Em relação à fonologia, marque a alternativa que NÃO 
contém uma palavra proparoxítona que aparece no texto.

(A) Estéticas.
(B) Clássicos.
(C) Efêmeras.
(D) Furúnculos.
(E) Consequência.

8. (FAUEL - 2021 - PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS 
PINHAIS - PR - GUARDA MUNICIPAL)

Em sua crítica, publicada em 1917, Monteiro Lobato 
escreve que há artistas que “vêem normalmente as coi-
sas”. A partir do Novo Acordo Ortográfico, a grafia do ter-
mo “vêem”:

(A) deve manter-se com o acento circunflexo.
(B) não deve vir mais com o acento circunflexo.  
(C) pode estar com ou sem o acento circunflexo.
(D) varia conforme cada país de língua portuguesa. 
(E) deve substituir o acento circunflexo pelo agudo.

9. (SELECON - 2021 - PREFEITURA DE CAMPO GRAN-
DE - MS - GUARDA CIVIL MUNICIPAL)

TEXTO I
Cheio de gargalhadas. Coisa de um ano atrás. Impos-

sível não notar. Ele estava no jardim do clube, os antebra-
ços fincados na grama bem tratada, e as pernas atléticas, 
eretas, apontando para o céu azul, sem nenhuma nuvem, 
“uma posição invertida de ioga”, conforme explicou quan-
do se juntou a mim na piscina. “O sangue faz uma espécie 
de roto-rooter nos nossos vasos sanguíneos”, disse ele, 
entre dois breves mergulhos, “... bota fora um montão de 
coisas podres”.

Meu trabalho era lidar com afiadas lanças de ódio e 
imensos volumes de ignorância. Se eu me virasse de ca-
beça para baixo, pensei, vomitaria arsenais nucleares e 
arame farpado.

– Do que você está rindo? – perguntou ele.
Eu não estava rindo. Minha fotofobia, aumentada pela 

falta de óculos de sol, me deixava com aquele simulacro 
de sorriso pregado no rosto.

Ele se chamava Amir e vivia no meu mundo, era advo-
gado como eu, mais velho que eu, divorciado, e agora eu 
descobria que éramos sócios do mesmo clube recreativo 
do bairro de Pinheiros.

No fórum, muitas vezes eu assistira ao seu desempe-
nho na acusação de criminosos anônimos, com uma ora-
tória sólida, impactante. Notável.

Ali na água, sem o terno nem os assassinos que des-
truía e apesar dos dentes que poderiam ser melhores, ele 
me pareceu ainda mais sedutor. Na verdade sob aquela luz 
radiante, o que eu via era um tipo bem insólito: promotor 
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(A)  140º
(B)  130º
(C)  120º
(D)  110º

5.(IBAM - OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREF 
SANTOS)/2016)

Numa pesquisa sobre preferência em relação a dois 
comediantes (A e B), foram consultadas 3.000 pessoas, 
sendo que, o resultado demonstrou que 1.350 pessoas 
gostam do comediante “A”, 1.420 gostam do comediante 
“B” e 510 gostam dos comediantes “A” e “B”. Quantas 
pessoas não gostam dos comediantes?

(A)   640
(B) 840
(C)  740
(D) 940

6.(IBAM - AGENTE ADMINISTRATIVO (PREF PRAIA 
GRANDE)/2020)

Em um rebanho de 600 cabeças, 87 são novilhos, e 
393 são machos. A razão entre o número de vacas e a 
quantidade total de cabeças de gado do rebanho é de:

(A) 0,87
(B) 0,42
(C) 0,35
(D) 0,20

7.(IBAM - ASSISTENTE ECONÔMICO FINANCEIRO 
(CM SANTO ANDRÉ)/2015)

Utilizando os algarismos naturais de 1 a 7, sabe-se 
que podemos escrever 16.807 números de cinco algaris-
mos, que quando colocados em ordem crescente, obser-
va-se que o número constante da posição 10.970° é o:

(A) 54.475
(B) 54.672
(C)  54.766
(D) 54.771

8.(IBAM - AGENTE ADMINISTRATIVO (PREF PRAIA 
GRANDE)/2012)

Três candidatos A, B e C concorriam à presidência de 
um clube. Para escolher o vencedor cada eleitor presen-
te votou em dois candidatos de sua preferência. O resul-
tado foi o seguinte:

 
76 votos para os candidatos A e B
74 votos para os candidatos B e C
50 votos para os candidatos A e C

 Podemos dizer que:
(A)  os candidatos B e C empataram em segundo lugar.
(B) havia 150 eleitores presentes.
(C)  o candidato A venceu com 136 votos.
(D) o candidato B venceu com 150 votos.

9.(IBAM - ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO PÚ-
BLICA/2018)

Um comerciante possui em seu estoque 4 rolos de 
tecidos com estampas que já não mais atendem à prefe-
rência dos clientes, mas para não ficar no prejuízo, deci-
diu cortar os tecidos de todos os rolos em pedaços me-
nores de mesma medida e ofertá-los com um generoso 
desconto no metro de 70%. Sabendo que as medidas dos 
tecidos contidos nos 4 rolos são, respectivamente, 12 m, 
20 m, 32 me 48 m, qual será a metragem máxima de cada 
tecido após o corte, de forma que não sobre nenhum te-
cido nos rolos?

(A) 2 m
(B) 3 m
(C)  4 m
(D) 5 m

10.(IBAM - ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO PÚ-
BLICA/2018)

Na rodoviária de certa cidade, o ônibus que vai para 
São Paulo sai a cada 24 minutos e o que vai para o Rio de 
Janeiro sai a cada 45 minutos. Sabendo que às 15 horas 
os horários de partida desses ônibus coincidiram, a próxi-
ma coincidência de horário de partida ocorrerá às:

(A) 21 :00 horas.
(B) 21 :30 horas.
(C) 22:00 horas.
(D) 22 :30 horas.

11.(IBAM - ATENDENTE DE COPA (CM SANTO AN-
DRÉ)/2015)

Se do conjunto dos números naturais maiores que 
zero e menores que 36, retiramos todos os múltiplos de 
3, restarão ainda, neste conjunto quantos elementos?

(A) 23
(B) 24
(C)  25
(D) 26
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12.(IBAM - AGENTE ADMINISTRATIVO (PREF 
PRAIA GRANDE)/2012)

Dois sócios repartiram o lucro de um investimento, 
no valor de R$ 7.200,00, de forma proporcional ao valor 
que cada um investiu inicialmente. Sabendo que o sócio 
A investiu R$ 2.200,00 a mais que o sócio B e seu lucro 
foi R$ 1.200,00 a mais que o do sócio B, qual foi o inves-
timento inicial do sócio A?

(A) R$ 6.700,00
(B)  R$ 7.700,00
(C) R$ 8.900,00
(D) R$ 9.900,00

13.(IBAM - OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREF 
SANTOS)/2020/”SEM EDIÇÃO”)

O número de alunos matriculados no ensino médio 
de um determinado colégio é 30% superior ao número 
de alunos matriculados no ensino fundamental II.

Sabe-se que do número de alunos do fundamental II, 
1/4 estão matriculados no 6º ano, 20% no 7º ano, 0,3 no 
8º ano e 35 alunos no 9º ano.

Sabendo-se ainda que no ensino fundamental I, 1º ao 
5º ano, estão matriculados 94 alunos, conclui-se que o 
número total de alunos matriculados neste colégio é de:

(A) 416
(B) 423
(C) 425
(D) 432

14.(IBAM - ASSISTENTE ECONÔMICO FINANCEIRO 
(CM SANTO ANDRÉ)/2015)

Um bolo foi cortado em duas partes, A e B, de modo 
que a parte A correspondesse a 1/3 do bolo. Em segui-
da, a parte B foi cortada exatamente ao meio, gerando 
a terceira parte deste bolo identificada por C. Estas três 
partes foram então deixadas sobre uma mesa. Sem saber 
como foram feitas as divisões do bolo, três pessoas, X, Y 
e Z, entram no local e cada um deles toma posse de um 
dos pedaços. Qual a probabilidade percentual de que a 
pessoa X tenha pego a maior fatia?

(A) 0%
(B)  15%
(C) 25%
(D)  33%

15.(IBAM - AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS E 
EXTERNOS(CM SANTO ANDRÉ)/2015)

Dos 36 alunos de uma turma do 9o ano do ensino 
fundamental, sabe-se que 2/9 gostam de natação, 11/18 
de futebol, 1/12 de basquete e os demais não praticam 
nenhum tipo de esporte. Quantos alunos do 9º ano não 
praticam esportes?

(A)  1
(B)  2
(C)  3
(D) 4

16.(IBAM - AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
(PREF MAUÁ)/2009)

Pedro trabalha a uma distância de 1,64 km de sua 
casa. Dessa distância 5/8 ele faz de ônibus e o restante 
a pé. Quantos metros andar precisa andar para chegar o 
trabalho?

(A) 0,328 metros.
(B) 20,5 metros
(C) 102,5 metros.
(D)  615 metros.

17.(IBAM - AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
(PREF MAUÁ)/2009)

Do total de uma dívida iá foram pagos R$ 420,00. Se 
ainda falta pagar 3/5  dessa dívida, qual era. o. valor total 
inicia.1”2

(A)  R$ 700,00
(B) R$ 1.050,00
(C) R$ 1.120,00
(D) R$ 1.260,00

18.(IBAM - AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS E 
EXTERNOS(CM SANTO ANDRÉ)/2015)

Um designer cobra R$ 200,00 para criar o logotipo 
de uma empresa em um folheto publicitário e a partir da 
aprovação do trabalho por parte do cliente, este mesmo 
designer providencia as cópias solicitadas cobrando R$ 
0,15 a cópia. Caso um trabalho como este tenha sido so-
licitado e aprovado pelo cliente, o custo total para uma 
tiragem de 2.800 cópias, contando com a mão de obra de 
desenvolvimento, será de:

(A) R$ 620,00
(B)  R$ 780,00
(C) R$ 860,00
(D) R$ 940,00
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19.(IBAM - AGENTE ADMINISTRATIVO (PREF 
PRAIA GRANDE)/2020)

A representação do numeral 0,047 com porcenta-
gem, está corretamente grafado em qual alternativa?

(A) 0,047%.
(B)  0,47%.
(C) 4,7%.
(D)  47%.

20.(IBAM - AGENTE ADMINISTRATIVO (PREF 
PRAIA GRANDE)/2020)

O anúncio publicitário de um liquidificador estabele-
ce que se trata de uma promoção, cujo pagamento  se 
dará nas seguintes condições, entrada correspondente a 
25% do valor total e o restante dividido em 6 parcelas 
iguais no valor de R$ 42,00. Se o pagamento for realizado 
à vista, a loja concede desconto de 6% sobre o valor do 
prazo,  o que corresponde ao valor de:

(A)  R$236,88
(B)  R$ 267,12
(C) R$ 315,84
(D)  R$ 336,00

21.(IBAM - ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO PÚ-
BLICA/2018)

Dentre os produtos comercializados por um pequeno 
mercado, está uma determinada marca de café em pó 
em que o comerciante coloca à venda por um valor 60% 
superior ao preço de compra. Caso o comerciante anun-
cie um desconto de 30% sobre o valor de venda desse 
produto, o lucro obtido será de:

(A)  6 %
(B)  12 %
(C)  20% 
(D) 30%

22.(IBAM - ASSISTENTE ECONÔMICO FINANCEIRO 
(CM SANTO ANDRÉ)/2015)

Um pecuarista comercializou três animais de sua pro-
priedade sendo, dois bezerros pelo valor unitário de R$ 
4.000,00, registrando um lucro de 25% em cada animal 
e um boi pelo valor de R$ 4.000,00, registrando um pre-
juízo de 50%. O lucro e prejuízo registrados estão em re-
lação aos valores de custo desses animais para o criador. 
Para que no fechamento da contabilidade do pecuaris-
ta, a venda desses três animais não registrasse prejuízo, 
qual poderia ter sido o percentual máximo de prejuízo na 
venda do boi?

(A) 25%
(B) 20%
(C) 18%
(D) 15%

23.(IBAM - AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS E 
EXTERNOS(CM SANTO ANDRÉ)/2015)

Uma cidade possui 25.000 eleitores sendo que des-
tes, 45% são homens. Quando da última eleição, 10% dos 
eleitores homens e 8% dos eleitores mulheres não com-
pareceram para votar. Qual a porcentagem de eleitores 
ausentes na eleição?

(A)  8,9%
(B)  9,0%
(C) 9,1%
(D) 9,2%

24.(IBAM - AGENTE ADMINISTRATIVO (PREF 
PRAIA GRANDE)/2012)

Uma pessoa gastou 32% de uma certa quantia no 
mercado e 10% do que restou na banca de jornal, so-
brando R$ 290,70. Qual era a quantia inicial?

(A)  R$ 440,40
(B)  R$ 450,00
(C) R$ 475,00
(D) R$501,20

25.(IBAM - AUXILIAR (PREF SANTO ANDRÉ)/ADMI-
NISTRATIVO/2010)

Um estudante universitário gasta 28% de seu salário 
para pagar a mensalidade de seu curso. Se a mensalida-
de do curso for reajustada em 20% e o seu salário em 3%, 
que porcentagem do salário, aproximadamente, passará 
a ser utilizada para pagar a faculdade após os reajustes?

(A) 30,0%
(B) 31,3%
(C)  32,6%
(D)  33,6%

26.(IBAM - AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
(PREF MAUÁ)/2009)

Num bairro, em 70% das casas moram mais de 4 pes-
soas por domicílio. Sabendo-se que em 36 casas moram 
até 4 pessoas, quantas casas há neste bairro?

(A) 64 casas.
(B) 106 casa
(C) 120 casas
(D) 140 casas
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8.(FGV - GUARDA PATRIMONIAL (PREF PAULÍ-
NIA)/2021)

De acordo com o Art. 3º da Constituição Federal, os 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil 
incluem os a seguir listadas, à exceção de um. Assinale-o.

(A) Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
(B) Garantir o desenvolvimento nacional.
(C) Erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades so-
ciais e regionais.
(D) Expandir o território por meio de tratados e alian-
ças.
(E) Promover o bem de todos, sem preconceitos ou 
quaisquer outras formas de discriminação.

9.(EDUCA PB - GUARDA METROPOLITANA (PREF 
CABEDELO)/2020 (E MAIS 1 CONCURSO)

Com base no art. 1º da Constituição Federal, a Repú-
blica Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como fundamen-
tos, analise os itens abaixo:

I. A soberania.
II. A cidadania.
III. O respeito à liberdade e apreço à tolerância.
IV. A dignidade da pessoa humana.
V. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
VI. O pluralismo político.

Estão CORRETAS:
(A) I, II e III.
(B) III, IV, V e VI.
(C) I, II, IV, V e VI.
(D) I, II, III e IV.
(E) I, II, III, IV, V e VI.

10.(EDUCA PB - GUARDA METROPOLITANA (PREF 
CABEDELO)/2020 (E MAIS 1 CONCURSO)

De acordo com o art. 3º da Constituição Federal de 
1988, constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil, EXCETO:

(A) Garantir padrões de qualidade educacional.
(B) Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
(C) Garantir o desenvolvimento nacional.
(D) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais.
(E) Promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras for-
mas de discriminação.

11.(IBAM - GUARDA CIVIL MUNICIPAL (PREF CAM-
PO LIMPO PTA)/2020)

Júlio, Guarda Civil Municipal de Campo Limpo Paulista, 
após assumir o posto no dia 20/03/2020, saiu para rondas 
no período noturno, conforme escala designada. Durante 
seu turno, recebeu informações de que um morador esta-
ria fabricando explosivos em sua residência. Para averiguar 
melhor a situação, Júlio se dirigiu ao local indicado e ten-
tou contato com o morador. Como não obteve respostas, 
resolveu adentrar no imóvel, arrombando a fechadura.

Considerando a atitude do Guarda Júlio, assinale a al-
ternativa correta.

(A) O Guarda Júlio agiu corretamente, tendo em vista 
que é assegurado aos guardas municipais a invasão de 
domicílios para averiguar eventuais ocorrências, nos 
termos do regimento interno da Guarda de Campo 
Limpo Paulista e da Constituição Federal.
(B) O Guarda Júlio não agiu corretamente, tendo em 
vista que a casa é asilo inviolável de todo indivíduo, 
sendo que ninguém pode adentrar sem o consenti-
mento do morador, não comportando qualquer exce-
ção.
(C) O Guarda Júlio agiu corretamente, uma vez que a 
Constituição assegura a violação de domicílio em qual-
quer situação para agentes da segurança pública.
(D) O Guarda Júlio não agiu corretamente, tendo em 
vista que, nos termos da Constituição, a casa é asilo in-
violável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar 
sem consentimento do morador, salvo em caso de fla-
grante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, 
durante o dia, por determinação judicial. No presente 
caso, Júlio não se enquadrava em nenhuma das hipó-
teses para adentrar a residência sem o consentimento 
do morador.

12.(CEV UECE - GUARDA CIVIL MUNICIPAL (PREF 
SOBRAL)/2022)

Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, as-
sinale a afirmação FALSA.

(A) A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela 
autoridade policial.
(B) Não será concedida extradição de estrangeiro por 
crime político ou de opinião.
(C) Ninguém será processado nem sentenciado senão 
pela autoridade competente.
(D) São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas 
por meios ilícitos.
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13.(GUARDA MUNICIPAL (CASCAVEL)/2021)
Em conformidade com a Constituição Federal, todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natu-
reza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi-
dentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberda-
de, à igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre esse 
assunto, assinalar a alternativa CORRETA:

(A) É restrita a locomoção no território nacional em 
tempo de paz.
(B) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, 
sendo permitida a de caráter paramilitar.
(C) Aos autores pertence o direito exclusivo de utiliza-
ção, publicação ou reprodução de suas obras, sendo 
intransmissível aos herdeiros.
(D) As entidades associativas têm legitimidade para re-
presentar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, 
independentemente de autorização.
(E) No caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade particular, 
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se 
houver dano.

14.(CEV URCA - GUARDA MUNICIPAL (PREF CRA-
TO)/2021)

Com base no texto constitucional, na República Fede-
rativa do Brasil não haverá penas, exceto:

(A) Cruéis
(B) Prisão perpétua
(C) De Trabalhos Forçados
(D) De Banimento
(E) De morte, salvo em caso de guerra declarada, nos 
termos da Constituição;

15.(FGV - GUARDA PATRIMONIAL (PREF PAULÍ-
NIA)/2021)

De acordo com o Art. 5º da Constituição Federal, todos 
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natu-
reza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi-
dentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberda-
de, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes, à exceção de um. Assinale-o.

(A) Homens e mulheres são iguais em direitos e obri-
gações.
(B) Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algu-
ma coisa senão em virtude de lei.
(C) A tortura é admissível em casos de risco à seguran-
ça nacional.
(D) É livre a manifestação do pensamento, sendo veda-
do o anonimato.
(E) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo.

16.(SELECON - GUARDA CIVIL MUNICIPAL (PREF 
BOA VISTA)/2020)

Fábio é professor e, nas horas vagas, grava documen-
tários em que estabelece opiniões pessoais sobre uma 
variada gama de assuntos e pessoas, sendo seus projetos 
divulgados pela rede de internet. Geremias, ao tomar co-
nhecimento de determinado documentário, se julga ofen-
dido e postula a exclusão total do vídeo que está prestes a 
ser divulgado em cadeia de televisão aberta. Nesse caso, a 
rede de televisão pode divulgar o vídeo com base no direi-
to fundamental de:

(A) reserva do possível
(B) liberdade de pensamento
(C) locomoção individual
(D) solidariedade humana

17.(SELECON - GUARDA CIVIL MUNICIPAL (PREF 
BOA VISTA)/2020)

Nicolas Neto é agente policial e recebe mandado para 
ingressar no domicílio de Expeditus Crasso. Nos termos da 
Constituição Federal, o ingresso no domicílio dos indivídu-
os deverá ocorrer no caso referido:

(A) a qualquer hora
(B) com hora marcada
(C) dois dias após a expedição do mandado
(D) durante o dia

18.(SELECON - GUARDA CIVIL MUNICIPAL (PREF 
BOA VISTA)/2020)

Joelson preside investigação contra poderosa orga-
nização criminosa e, para aprofundar o exame dos fatos 
colhendo provas mais robustas, requer autorização para 
interceptar ligações telefônicas de vários investigados. 
Nesse caso, de acordo com a interpretação do Supremo 
Tribunal Federal sobre os direitos e garantias fundamen-
tais, deve ser aplicada a denominada:

(A) reserva de jurisdição
(B) livre persecução
(C) sigilosidade profissional
(D) paridade de armas

19.(SELECON - GUARDA CIVIL MUNICIPAL (PREF 
BOA VISTA)/2020)

Lucas atua no sindicato X e busca coordenar outras 
entidades com o objetivo de criar uma Confederação de 
âmbito nacional. Consoante interpretação do Supremo 
Tribunal Federal, a criação desses organismos deflui do 
princípio constitucional de :

(A) solidariedade humana
(B) liberdade de associação
(C) coletivização de direitos
(D) dignificação humana
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20.(FAFIPA - GUARDA MUNICIPAL (PREF ARAPON-
GAS)/2020)  

De acordo com a Constituição Federal, assinale a alter-
nativa INCORRETA:

(A) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, 
em locais abertos ao público, mediante prévia autori-
zação da autoridade competente. 
(B) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação 
judicial.
(C) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, 
vedada a de caráter paramilitar.
(D) A lei estabelecerá o procedimento para desapro-
priação por necessidade ou utilidade pública, ou por 
interesse social, mediante justa e prévia indenização 
em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Consti-
tuição Federal.
(E) É livre a expressão da atividade intelectual, artísti-
ca, científica e de comunicação, independentemente 
de censura ou licença.

21.(IBAM - GUARDA CIVIL MUNICIPAL (PREF CAM-
PO LIMPO PTA)/2020)

Assinale a alternativa correta, com base no que prevê 
a Constituição Federal sobre Segurança Pública.

(A) Às polícias penais, dirigidas por delegados de polí-
cia de carreira, incumbem, ressalvada a competência 
da União, as funções de polícia judiciária e a apuração 
de infrações penais, exceto as militares.
(B) A segurança pública, dever do Estado, direito e res-
ponsabilidade de todos, é exercida para a preservação 
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através, dentre outras, das polícias penais 
federal, estaduais e distrital.
(C) Os Municípios deverão, na forma da lei, constituir 
guardas municipais destinadas à proteção de seus 
bens, serviços e instalações.
(D) A prevenção e repressão ao tráfico ilícito de en-
torpecentes e drogas afins é competência exclusiva da 
polícia civil.

22.(VUNESP - GUARDA CIVIL MUNICIPAL (OSAS-
CO)/2022)

Ponto de Exclamação Atenção: Esta é uma questão 
com gabarito preliminar.

Nos termos da Constituição Federal, incumbe a apu-
ração das infrações penais contra a ordem política e social 
ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União 
à polícia

(A) civil do Distrito Federal.
(B) militar do Distrito Federal.
(C) federal.
(D) rodoviária federal.
(E) penal da União.

23.(CEV UECE - GUARDA CIVIL MUNICIPAL (PREF 
SOBRAL)/2022)

A polícia ostensiva e a preservação da ordem pública 
são atribuições das

(A) forças armadas.
(B) guardas municipais.
(C) polícias civis.
(D) polícias militares.

24.(GUALIMP - GUARDA MUNICIPAL (PREF CAR-
MO)/2022)

Sobre o que é determinado no art. 144 da CF/1988 so-
bre segurança pública, assinale V para afirmações verda-
deira e F para afirmações falsas:

(   ) A segurança pública é dever do Estado.
(   ) A segurança pública é dever e responsabilidade de 

todos.
(   ) A política de segurança será implementada pela 

polícia administrativa e pela polícia judiciária.
(  ) A segurança pública será exercida para a preserva-

ção da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio.

A sequência correta é:
(A) V – V – V – V.
(B) F – V – V – F.
(C) V – F – V – V.
(D) V – F – F – V.

25.(FGV - GUARDA PATRIMONIAL (PREF PAULÍ-
NIA)/2021)

A respeito da segurança pública, avalie as afirmativas 
a seguir.

I. É dever do Estado.
II. É direito e responsabilidade de todos.
III. É exercida para a preservação da ordem pública e 

da incolumidade das pessoas e do patrimônio.




