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TEXTO: 
Nem sempre iremos conseguir tudo aquilo que 

almejamos, 
mas de uma coisa você pode ter certeza, tudo o 

que você 
plantou ontem será colhido no seu futuro, por isso 

seja sempre 
cauteloso nas suas atitudes. 

 
01) De acordo com o texto, a palavra em destaque 

está expressamente caracterizada como: 
 
(A) Conjunção.     
(B) Advérbio. 
(C) Prosódia.   
(D) Locução adjetiva. 
    
02) Com base no texto a palavra destacada é 

empregada como: 
 
“Queria muito encontrar você. Procurei-a por todos 
os lugares, porém sua ausência é o que mais 
machucava a minha solidão”. 
 
(A) Pronome.     
(B) Conjunção Integrante. 
(C) Adjunto Adnominal. 
(D) Artigo Indefinido. 
 
03) De acordo com as regras de figuras de 

linguagem, assinale a alternativa correta. 
 

João pretende vencer-se a si mesmo. 
 
O termo destacado está representando uma 
redundância, figura que também é conhecida como: 
 
(A) Anacoluto. 
(B) Silepse. 
(C) Hipérbato. 
(D) Pleonasmo. 
 
04) Podemos classificar morfologicamente a 

palavra provavelmente, como: 
 

(A) Substantivo.    
(B) Adjetivo. 
(C) Pronome.    
(D) Advérbio. 
 

05) Das palavras abaixo apenas uma NÃO 
representa uma preposição: 

 
(A) Para.      
(B) Porém. 
(C) Sobre. 
(D) Perante. 
      
06) Em relação aos pronomes: a palavra em 

destaque é caracterizada como: 
 

Algum material pode me ajudar! 
 
(A) Pronome demonstrativo.  
(B) Pronome possessivo.   
(C) Pronome indefinido. 
(D) Pronome pessoal. 
 
07) Os alunos adoram esta disciplina nas provas. O 

termo em destaque está representado como: 
 
(A) Adjunto adverbial.   
(B) Advérbio. 
(C) Verbo de Ligação. 
(D) Vocativo. 
     
08) Em relação à crase. Está correto o uso do 

acento grave na alternativa: 
 
(A) Estaremos atendendo de segunda à sexta. 
(B) Estamos todos à pé. 
(C) Começou à chover agora. 
(D) Os filhos davam valor às normas dos pais. 
 
09) Assinale a alternativa em que as palavras 

estão acentuadas de acordo com a mesma 
regra gramatical: 

 
(A) público – cipó. 
(B) eliminatória – rápido. 
(C) assédio – tédio. 
(D) gaúcho – invés. 
 
10) De acordo com o sinal indicativo da crase. 

Assinale a alternativa que se adequa ao texto. 
 
Sabemos que _____ vida dos seres humanos estará 
sempre sujeita _____ regras impostas ____ partir 
de leis criadas pelos homens. 
 
(A) a-às-a. 
(B) à-a-a. 
(C) a-as-à. 
(D) a-à-à. 
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11) De acordo com a definição de processamento, 
podemos afirmar que ele é formado pelas 
seguintes etapas: 

 
(A) Entrada/Montagem/Final; 
(B) Entrada/Processamento/Saída; 
(C) Processamento/Informatização/Saída; 
(D) Montagem/Armazenamento/Memorização; 
 
12) Dos itens listados abaixo, assinale o que 

corresponde a um dispositivo de entrada e 
saída: 

 
(A) Mouse; 
(B) Scanner; 
(C) Impressora Multifuncional; 
(D) Teclado; 
 
13) Com relação às unidades de medida na 

informática, podemos afirmar que o Byte é 
definido como: 

 
(A) Um conjunto de 1024 MB; 
(B) O conjunto de 1024 Bits; 
(C) O conjunto de 8 bits; 
(D) O conjunto de 1024 Kb; 
 
14) São tipos de softwares, EXCETO: 
 
(A) Word; 
(B) Notepad; 
(C) Motherboard; 
(D) Browser; 
 
15) O aplicativo básico do Microsoft Windows [que 

já vem instalado no SO na sua configuração 
padrão] que tem como função a edição simples 
de textos é chamado de: 

 
(A) One Note; 
(B) Writer; 
(C) Draw; 
(D) Wordpad; 
 
 
 
 
 

16) A função da tecla INS no teclado na maioria 
dos aplicativos, principalmente de edição de 
texto é: 

 
(A) Adicionar letras no meio de um texto, 

substituindo as que foram escritas; 
(B) Finalizar uma janela inativa do aplicativo para 

poupar memória; 
(C) Desabilitar as funções de correção ortográfica; 
(D) Encerrar o aplicativo; 
 
17) Um arquivo que contem uma extensão .EXE 

indica que o mesmo trata-se de: 
 
(A) Uma imagem; 
(B) Um arquivo do Excel; 
(C) Um programa/aplicativo a ser instalado; 
(D) Um arquivo de áudio; 
 
18) A função básica de um browser é: 
 
(A) Evitar o aquecimento do computador; 
(B) Navegação na internet; 
(C) Detecção de falhas no sistema; 
(D) Armazenamento de arquivos; 
 
19) Para enviar um e-mail com uma cópia oculta a 

um destinatário, é necessário que o endereço 
seja digitado no campo: 

 
(A) CCO; 
(B) CC; 
(C) Barra de endereços; 
(D) Assunto; 
 
20) Nos aplicativos do pacote Microsoft Office, a 

função da combinação das teclas Ctrl + T é: 
 
(A) Terminar o documento; 
(B) Salvar o arquivo; 
(C) Selecionar todo o texto; 
(D) Alternar modo de exibição; 
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21) De acordo com dados mais recentes do IBGE 
(2010), a cidade de Pacajus tem 
aproximadamente quantos habitantes? 

 
(A) 15.000 habitantes; 
(B) 45.889 habitantes; 
(C) 61.838 habitantes; 
(D) 123.845 habitantes; 
 
22) De acordo com os limites territoriais de 

Pacajus, assinale a alternativa CORRETA: 
 
(A) Municípios Limítrofes ao Norte; Fortaleza e 

Barreiro; 
(B) Municípios Limítrofes ao Oeste; Acarape e 

Barreiro; 
(C) Municípios Limítrofes ao Leste; Horizonte e 

Guaiúba; 
(D) Municípios Limítrofes ao Sul; Horizonte e 

Chorozinho; 
 
23) Pacajus possui o seguinte Gentílico: 
 
(A) Pacajueiro; 
(B) Pacajureniense; 
(C) Pacá; 
(D) Pacajuense; 
 
24) De acordo com suas características 

geográficas, Pacajus esta localizado na região 
de clima: 

 

(A) Cerrado; 
(B) Semiárido; 
(C) Semiatlântico; 
(D) Equatorial; 
 
25) São cores da Bandeira Oficial de Pacajus: 
 

(A) Verde, Amarela, Azul e Branco; 
(B) Preto, Azul e Vermelho; 
(C) Vermelho, Amarelo e Verde; 
(D) Vermelho, Vinho e Lilás; 
 
26) Qual a Padroeira da Cidade de Pacajus: 
 

(A) Nossa Senhora de Pajuara; 
(B) Nossa Senhora de Fátima; 
(C) Nossa Senhora das Dores; 
(D) Nossa Senhora da Conceição; 

27) Dos trechos abaixo, qual foi retirado do Hino 
de Pacajus: 

 
(A) “Pacajus! Pacajus! 

Teus filhos de índios não fogem da luta, 
Pacajus! Pacajus! 
Filhos da terra vamos sonhar.” 

(B) “Pacajus! Pacajus! 
Teu nome nos convida a lutar, 
Pacajus! Pacajus! 
Unidos nos queremos te exaltar.” 

(C) “Terra! Terra! 
Juntos defenderemos nossas terras, 
Pacajus! Pacajus! 
Homens de honra e valor!” 

(D) “Pacajus! Pacajus! 
Nossa força vem dos frutos da Terra, 
Terra! Terra! 
Onde a natureza é livre e o homem é 
guerreiro.” 

 
28) “Dentre as Ruas da cidade de Pacajus podemos 

destacar uma conhecida como “Rua velha”, 
uma das ruas mais antigas da cidade e fica no 
coração comercial da cidade, leva o antigo 
nome do município”. Diante das informações 
qual o nome da Rua citada. 

 
(A) Rua Pedro Philomeno Gomes; 
(B) Rua Monte-Mor; 
(C) Rua Guarany; 
(D) Rua Pacuia; 
 
29) Fazem parte da hidrografia da região de 

Pacajus CORRETO: 
 
(A) Rios: Acarape/Pacoti e Choró, e Lagoas: 

Itaipaba e Ipú; 
(B) Rios: Pacajus e Ipú, e Lagoas Ererê e Povo; 
(C) Açudes: Pacoti e Beiraçude, e Riachos: Choró e 

Ererê; 
(D) Todos os itens estão incorretos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Regionais 
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30) Sobre a história de Pacajus assinale o item 
CORRETO: 

 

(A) É o município da antiga Fazenda Forquilha, de 
propriedade dos pretos Teles. Há notícia, 
entretanto, de que o primeiro habitante a 
chegar a estas terras, das quais se apossou, foi 
Teodoro de Melo, com os seus escravos. 
Tempos depois vendeu duas léguas dessas 
terras a Veríssimo Gomes e Inácio Gomes que 
aí se estabeleceram e doaram, posteriormente, 
100 braças delas para constituíção do 
patrimônio da Capela de São Sebastião, santo 
de sua devoção, a qual foi edificada, em 1868, 
pelo Padre José Antônio de Carvalho; 

(B) Os paiacus, índios guerreiros que habitavam a 
região compreendida entre o rio Açu, serra do 
Apodi e baixo Jaguaribe, trazendo em 
sobressalto os conquistadores brancos, foram 
aldeados, depois de muita lutas, em uma légua 
de terra nas margens do rio Choró; 

(C) No Século XVIII, nestas terras foi instalada a 
Missão dos Paiacu. É um núcleo urbano que 
surgiu devido aos projetos de combate a seca 
entre 1932 e 1934. No lugar denominado 
Curais Velhos foi construído a ponte da BR 
116. Do acampamento do engenheiros do 
DNOCS e dos operários empregados desta 
construção surge o povoamento, que cresceu 
ao redor desta base de apoio e da capela de 
Santa Terezinha, que depois transformaria-se 
em município; 

(D) Em meados do século dezoito, era um 
aldeamento de índios vindos dos sertões de 
Monte-Mor. Não passava assim, de um 
pequeno núcleo, lugarejo inexpressiva. 
Habitavam todavia a vasta região alguns 
fazendeiros que se estabeleciam nas cercanias, 
vindos na sua totalidade das ribeiras do 
Jaguaribe e cujas terras lhes foram doadas por 
sesmarias. Praticavam o pastoreio; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
31) Constitui como conceito de Segurança no 

Trabalho: 
 
(A) Ciência que através de metodologia e técnicas 

próprias, estuda a causa das doenças 
ocupacionais, objetivando a prevenção das 
mesmas; 

(B) Estudo através de metodologias e técnicas 
próprias das possíveis causas de acidentes do 
trabalho, objetivando a prevenção e suas 
conseqüências; 

(C) Estudos sistemáticos em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho, visando 
promover a saúde e proteger a integridade 
física do trabalhador no local de trabalho; 

(D) Estado de completo de bem estar físico, mental 
e social. 

 
32) São causas de acidente de trabalho, EXCETO: 
 
(A) Ato de insegurança; 
(B) Condição de insegurança; 
(C) Experiência; 
(D) Fator pessoal de insegurança; 
 
33)  Assinale o item CORRETO sobre a 

Insalubridade: 
 
(A) Consiste no risco de morte em que alguns 

trabalhos de risco; 
(B) Atividade em que o trabalhador está exposto 

acima do limite de tolerância a um agente 
nocivo à sua saúde; 

(C) Os trabalhos junto a explosivos, grandes 
alturas, armas de fogo, constituem trabalhos 
insalubres; 

(D) A utilização de equipamentos de segurança 
eliminam o risco de vida; 

 
34) Conforme a Classificação e os componentes 

dos extintores assinale a alternativa 
correspondente: 

 
I. Extintor Classe “A”; 

II. Extintor Classe “B”; 
III. Extintor Classe “C”; 
 
 

Conhecimentos 
Específicos 
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(  ) Extintor de Gases e vapores inertes: gás 
carbônico (CO2), Nitrogênio, Vapor d´água; 

(  ) Extintor à base de Espuma: espuma 
mecânica; 

(  ) água na forma líquida (jato ou neblina); 
 
(A) I, II, III; 
(B) III, II, I; 
(C) II, I, III; 
(D) III, I, II; 
 
35) São tipos de sinalização utilizadas nos 

ambientes de trabalho para a segurança de 
todos: 

 
(A) Sinalização de proibição; 
(B) Sinalização de Alerta; 
(C) Sinalização de Orientação e salvamento; 
(D) Todos os itens estão corretos; 
 
36) Diante de um acidente envolvendo vítimas, 

qual o procedimento CORRETO a ser adotado: 
 
(A) Chamar todos os transeuntes para fazerem um 

cordão de isolamento ao lado das vítimas, para 
que essa não recebe muita claridade; 

(B) Levantar as vítimas para que elas fiquem fora 
de risco de novos acidentes; 

(C) Antes de tomar qualquer atitude, deve avaliar 
a cena do acidente e observar se ela pode 
oferecer riscos, para o acidentado e para você; 

(D) Em caso de óbito instantâneo da vítima, retirar 
o corpo do local e limpar todo ambiente; 

 
37)  Diante dos procedimentos de primeiros 

socorros o que não deve ser feito em caso de 
“Asfixia”: 

 
(A) Pressionar o peito e as costas da vítima para 

que ela possa empurrar o ar para fora e 
desobstruir os canais respiratórios; 

(B) Desapertar as roupas do acidentado, 
principalmente em volta do pescoço, peito e 
cintura; 

(C) Para assegurar que o acidentado inconsciente 
continue respirando, coloque-a na posição 
lateral de segurança; 

(D) Não deixar o acidentado sentar ou levantar. O 
acidentado deve permanecer deitado, mesmo 
depois de ter recuperado a respiração. 

 
 
 
 

38) O Guarda Municipal deve manter a postura de: 
 
(A) Superioridade diante da população em geral, 

tendo em vista sua função; 
(B) Deve ser sempre arrogante no trato diário com 

seus colegas de trabalho; 
(C) Deve ser humilde e exercer sua função com 

dedicação e respeito; 
(D) Trabalhar sem reclamar, durante todo o 

período de trabalha, mesmo que em risco a 
saúde; 

 
39) Constitui como função do Guarda Municipal: 
 
(A) Investigar e solucionar os crimes envolvendo 

munícipes da cidade; 
(B) Fazer a guarda pessoal do membros do 

legislativo e executivo; 
(C) A proteção de bens, serviços, logradouros 

públicos municipais e instalações do Município; 
(D) Todos os itens estão corretos; 
 
40) Qual o procedimento mais adequado para o 

Controle de entrada e Saída de veículos dos 
estacionamento de repartições públicas em 
dias comuns: 

 
(A) Ao entrar no estacionamento todos os 

passageiros e motoristas devem sair do carro 
para revista pessoal; 

(B) O motorista deve apresentar identificação, e a 
placa do carro deve ser anotada juntamente 
com o horário de entrada; 

(C) Todos os passageiros deveram entregar seus 
documentos, que ficaram retidos até a sua 
saída da repartição; 

(D) Somente o motorista deve ser identificado, 
caso este não pague para entrar mais rápido; 

 


