CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
EDITAL Nº. 001/2018

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA LÍNGUA PORTUGUESA NÍVEL MÉDIO
As questões 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.

Custo da mudança climática para a saúde é o
dobro do preço de evitá-la
“Somente a poluição do ar pode custar um milhão de vidas por ano até 2050 se os países não
cumprirem o Acordo de Paris”. A afirmação é do relatório da Organização Mundial da Saúde, lançado
recentemente, na COP-24, em Katowice, na Polônia.
Atualmente, a exposição à poluição do ar causa sete milhões de mortes em todo o mundo a cada ano
e custa cerca de US$ 5,11 trilhões em perdas de bem-estar globalmente. Nos 15 países que mais emitem
gases de efeito estufa (que também são os mais desenvolvidos), estima-se que os impactos na saúde da
poluição do ar custem mais de 4% de seu PIB. Já as ações para atingir as metas de Paris custariam cerca de
1% do PIB global.
"O Acordo de Paris é potencialmente o mais forte acordo de saúde deste século", disse o Dr. Tedros
Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. “Fica claro que a mudança climática já está tendo um impacto
sério na vida e na saúde humana. Ameaça os elementos básicos que todos nós precisamos para uma boa
saúde — ar limpo, água potável segura, fornecimento nutritivo de alimentos e abrigo seguro — e minará
décadas de progresso na saúde global. Não podemos mais atrasar a ação.”
As mesmas atividades humanas que estão desestabilizando o clima da Terra também contribuem
diretamente para a saúde precária. O principal motor da mudança climática é a queima de combustíveis
fósseis, um dos principais contribuintes para a poluição do ar.
“O verdadeiro custo da mudança climática é sentido em nossos hospitais e pulmões. O ônus da saúde
das fontes poluidoras de energia agora é tão alto que mudar para escolhas mais limpas e sustentáveis para
o fornecimento de energia, transporte e sistemas alimentares se paga efetivamente”, diz Maria Neira, Diretora
de Saúde Pública, Determinantes Ambientais e Sociais da OMS. “Quando a saúde é levada em conta, a
mitigação das mudanças climáticas é uma oportunidade, não um custo.”
Mudar para fontes de energia com baixo teor de carbono não só melhorará a qualidade do ar, como
também proporcionará oportunidades adicionais para benefícios imediatos à saúde. Por exemplo, a
introdução de opções ativas de transporte, como o ciclismo, ajudará a aumentar a atividade física que pode
ajudar a prevenir doenças como diabetes, câncer e doenças cardíacas.
O Relatório Especial da COP-24 da OMS: saúde e mudança climática fornece recomendações para
os governos sobre como maximizar os benefícios de saúde para enfrentar as mudanças climáticas e evitar
os piores impactos.
O documento descreve como países do mundo inteiro estão tomando medidas para proteger vidas
dos impactos da mudança climática, mas que a escala de apoio permanece inadequada, principalmente para
os pequenos estados insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos. Apenas cerca de
0,5% dos fundos multilaterais para o clima dispersos para a adaptação às mudanças climáticas foram
alocados a projetos de saúde.
Os países da ilha do Pacífico contribuem com 0,03% das emissões de gases de efeito estufa, mas
estão entre os mais afetados por seus impactos. Para os países insulares do Pacífico, ações urgentes para
lidar com a mudança climática — incluindo o resultado da COP-24 desta semana — são cruciais para a saúde
de seu povo e sua própria existência.
“Agora temos uma compreensão clara do que precisa ser feito para proteger a saúde das mudanças
climáticas, de instalações de saúde mais resilientes e sustentáveis, a sistemas de alerta aprimorados para
clima extremo e surtos de doenças infecciosas. Mas a falta de investimento está deixando os mais vulneráveis
para trás”, disse Joy St John, diretora-geral assistente para o clima e outros determinantes de saúde.
O relatório pede que os países prestem contas da saúde em todas as análises de custo-benefício da
mitigação das mudanças climáticas. Também recomenda que os países utilizem incentivos fiscais, como a
precificação de carbono e subsídios de energia, para incentivar os setores a reduzir suas emissões de gases
de efeito estufa e poluentes atmosféricos. Além disso, incentiva as Partes da Convenção-Quadro das Nações
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Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) a remover as barreiras existentes ao apoio a sistemas de saúde
resilientes ao clima.
Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com>. Acesso em: 05 dez. 2018

01. O texto objetiva, de forma preponderante,
A) expor resultados de um documento sobre o custo-benefício no enfrentamento das questões de saúde
relacionadas à mudança climática.
B) criticar países que não investem em medidas para sanar problemas de saúde oriundos dos efeitos
da mudança climática.
C) alertar para a gravidade da situação de países que, mesmo contribuindo pouco com a emissão de
gases, são bastante afetados pelos impactos das mudanças climáticas.
D) descrever a situação dos países que, mesmo sendo os mais desenvolvidos, contribuem
significativamente para os efeitos nocivos das mudanças climáticas.

02. Considere o trecho:
Os países da ilha do Pacífico contribuem com 0,03% das emissões de gases de efeito estufa, mas
estão entre os mais afetados por seus impactos.
Sobre esse trecho, é correto afirmar que ele é representativo da sequência textual
A) descritiva, pois os verbos estão no tempo pretérito, em uma relação de anterioridade e posterioridade.
B) narrativa, pois os verbos estão no tempo pretérito, em uma relação de anterioridade e posterioridade.
C) descritiva, pois os verbos estão no tempo presente, em uma relação de simultaneidade.
D) narrativa, pois os verbos estão tempo presente, em uma relação de simultaneidade.

03. Ao longo do texto, são feitas referências ao gênero textual relatório. Sobre esse gênero textual, é correto
afirmar:
A) É caracterizado por fazer uso, exclusivamente, da narração; primar pela objetividade; e empregar a
linguagem informal.
B) É caracterizado por fazer uso, geralmente, da narração e da descrição; primar pela objetividade; e
empregar a linguagem formal.
C) É caracterizado por fazer uso, exclusivamente, da descrição; primar pela subjetividade; e empregar
a linguagem formal.
D) É caracterizado por fazer uso, geralmente, da narração e da descrição; primar pela subjetividade; e
empregar a linguagem informal.

04. Há, no texto, a predominância de citações do discurso alheio sob forma
A) direta, em que os discursos citados são parafraseados.
B) indireta, em que os discursos citados são reproduzidos literalmente.
C) indireta, em que os discursos citados são parafraseados.
D) direta, em que os discursos citados são reproduzidos literalmente.
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As questões 5 e 6 referem-se ao parágrafo retirado do texto e reproduzido a seguir.
O relatório pede que os países prestem contas da saúde em todas as análises de custobenefício da mitigação das mudanças climáticas. Também recomenda que os países utilizem
incentivos fiscais, como a precificação de carbono e subsídios de energia, para incentivar os setores
a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e poluentes atmosféricos. Além disso, incentiva
as Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) a remover
as barreiras existentes ao apoio a sistemas de saúde resilientes ao clima.

05. Os períodos que compõem esse parágrafo
A) encontram-se interligados por elementos coesivos explícitos
estabelecem, por acréscimo de informações, relação de adição.
B) encontram-se interligados por elementos coesivos explícitos
estabelecem, por acréscimo de informações, relação de causa.
C) encontram-se interligados por elementos coesivos implícitos
estabelecem, por retomada de informações, relação de causa.
D) encontram-se interligados por elementos coesivos implícitos
estabelecem, por retomada de informações, relação de adição.

que, em ambas as ocorrências,
que, em ambas as ocorrências,
que, em ambas as ocorrências,
que, em ambas as ocorrências,

06. Os verbos em destaque
A) referem-se a sujeitos distintos e ambos são complementados por expressões com função sintática de
objeto direto.
B) referem-se ao mesmo sujeito e ambos são complementados por expressões com função sintática de
objeto direto.
C) constituem orações sem sujeito e ambos são complementados por expressões com função sintática
de objeto indireto.
D) constituem orações com sujeito oculto e ambos são complementados por expressões com função
sintática de objeto indireto.

07. Considere o período reproduzido a seguir.
Apenas cerca de 0,5% dos fundos multilaterais para o clima dispersos para a adaptação às mudanças
climáticas foram alocados a projetos de saúde.
Outra redação possível para o período, mantendo-se o mesmo sentido e considerando-se a
conformidade com a norma padrão do português, no que se refere à colocação pronominal e à
concordância, está representada em
A) Se alocaram a projetos de saúde apenas cerca de 0,5% dos fundos multilaterais para o clima
dispersos para a adaptação às mudanças climáticas.
B) Alocar-se-á a projetos de saúde apenas cerca de 0,5% dos fundos multilaterais para o clima dispersos
para a adaptação às mudanças climáticas.
C) Alocaram-se a projetos de saúde apenas cerca de 0,5% dos fundos multilaterais para o clima
dispersos para a adaptação às mudanças climáticas.
D) Se alocará a projetos de saúde apenas cerca de 0,5% dos fundos multilaterais para o clima dispersos
para a adaptação às mudanças climáticas.
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08. Considere o período reproduzido a seguir.
Por exemplo, a introdução de opções ativas de transporte, como o ciclismo, ajudará a aumentar a
atividade física que pode ajudar a prevenir doenças como diabetes, câncer e doenças cardíacas.
Nesse período,
A) há seis palavras que recebem acento gráfico indicador de tonicidade, sendo que quatro são
acentuadas em conformidade com a mesma regra.
B) há quatro palavras que recebem acento gráfico indicador de tonicidade, sendo que duas são
acentuadas em conformidade com a mesma regra.
C) há quatro palavras que recebem acento gráfico indicador de tonicidade, sendo que três são
acentuadas em conformidade com a mesma regra.
D) há seis palavras que recebem acento gráfico indicador de tonicidade, sendo que duas são acentuadas
em conformidade com a mesma regra.

09. É coerente, considerando-se as relações sintático-semânticas do português e a possibilidade de mudança
de sentido, a colocação de vírgulas antes e depois do trecho destacado em:
A) Fica claro que a mudança climática já está tendo um impacto sério na vida e na saúde humana.
B) O relatório pede que os países prestem contas da saúde em todas as análises de custo-benefício
da mitigação das mudanças climáticas.
C) Nos 15 países que mais emitem gases de efeito estufa (que também são os mais desenvolvidos),
estima-se que os impactos na saúde da poluição do ar custem mais de 4% de seu PIB.
D) As mesmas atividades humanas que estão desestabilizando o clima da Terra também contribuem
diretamente para a saúde precária.

10. Considere o período reproduzido a seguir.
Atualmente, a exposição à poluição do ar causa sete milhões de mortes em todo o mundo a cada
ano e custa cerca de US$ 5,11 trilhões em perdas de bem-estar globalmente.

Considerando-se a ortografia oficial em vigor na língua portuguesa, é correto afirmar que a palavra em
destaque
A) está grafada com hífen porque o advérbio “bem” forma com “estar” uma unidade de sentido.
B) pode ser grafada com ou sem hífen, porque a palavra “estar” é iniciada por vogal.
C) está grafada com hífen porque “bem” se opõe a “mau” e forma com “estar” uma unidade de sentido.
D) pode ser grafada com ou sem hífen, porque a palavra “bem” termina com um som nasal.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA INFORMÁTICA NÍVEL MÉDIO
11. De acordo com as ilustrações a seguir, o nome dos navegadores, respectivamente, é:

A) Internet Explore, Mozilla Firefox e Safari.
B) Microsoft Edge, Safari e Google Chrome.
C) Microsoft Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox.
D) Internet Explore, Google Chrome e Mozilla Firefox.

12. Um programa malicioso que é capaz de se propagar, automaticamente, por meio de uma rede de
computadores, se autorreplicando e enviando cópias de si mesmo de host para host. Essa definição é
de um
A) Worm.
B) Vírus.
C) Cavalo de Troia.
D) Spyware.

13. Ao fazer uma pesquisa no Google, é possível usar símbolos ou palavras na pesquisa para tornar os
resultados mais precisos. Para pesquisar uma correspondência exata da palavra Concurso, é utilizado
A) @Concurso
B) *Concurso
C) ‘Concurso’
D) “Concurso”

14. Sobre atalhos geral do Windows 7, analise as afirmações abaixo:
I
II
III
IV

CTRL+SHIFT + ESC – Abre o Gerenciador de Tarefas do Windows.
Tecla WINDOWS + M – Minimiza todas as janelas.
Tecla WINDOWS + E – Abre o Windows Explorer.
Tecla WINDOWS + L – Exibe todas as janelas minimizadas.

Estão corretas apenas as afirmações:

A) I, III e IV.
B) I, II e III.
C) II, III e IV.
D) I, II e IV.
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15. Ao digitar um texto no Microsoft Word 2016, é possível alinhá-lo à esquerda, centralizá-lo, à direita ou
justifica-lo. O atalho para centralizar o texto nesse programa é
A) Ctrl+L
B) Ctrl+R
C) Ctrl+J
D) Ctrl+E

16. É considerada uma Rede de Computadores, um grupo de sistemas de hardware de computação que
estão ligados entre si através de um meio de comunicação. Um dos tipos de rede de computadores é a
Rede Local, pois interligam computadores presentes dentro de um mesmo local físico. A Rede Local
também é conhecida por
A) MAN.
B) RLN.
C) LAN.
D) WLAN.

17. Em uma planilha do Microsoft Excel 2016, um aluno deseja realizar uma soma e utilizou a seguinte função
dentro da célula A1 =SOMA(B2;B31). Dessa forma, o aluno teve como retorno o seguinte resultado:
A) A soma do intervalo de B2 e B30, excluindo o conteúdo de B31.
B) A soma do conteúdo da célula B2 e B31.
C) A soma do conteúdo do intervalo das células entre B2 e B31.
D) A soma do intervalo de A1 e B31.
18. A rede social cuja missão é “conectar profissionais do mundo todo, tornando-os mais produtivos e bemsucedidos” é:
A) LinkedIn.
B) Flickr.
C) Telegram.
D) Google+.

19. Um usuário está utilizando o terminal do Ubuntu e deseja listar os arquivos ou diretórios, mostrando as
informações de tamanho, data e hora da última modificação, nome do arquivo ou diretório, proprietário e
quais as permissões de cada item listado. Para isso, ele deve utilizar o seguinte comando no terminal:
A) ls -a
B) ls -F
C) ls -r
D) ls -l
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20. Ao instalar o Linux Ubuntu em um computador, que já possui um sistema operacional, é possível manter
os dois sistemas no computador devido a um gerenciador de boot. Esse gerenciador é muito utilizado em
instalações do Linux e é conhecido como
A) BIOS.
B) FEDORA.
C) GRUB.
D) BOOTLOADER.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA
GUARDA MUNICIPAL
21. É uma norma de segurança para a utilização de arma de fogo:
A) Sempre que entregar uma arma a alguém, entregue-a carregada pronta para atirar.
B) A arma sempre poderá ser apontada em direção a um indivíduo que você achar que é suspeito.
C) Guarde armas e munições em locais próximo ao alcance de crianças, mas que elas saibam que é
proibido manusear.
D) Nunca engatilhe a arma se não for atirar

22. A Segundo o artigo 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza. Esse artigo propõe, para todo cidadão brasileiro, garantias de
A) liberdade, igualdade e fraternidade.
B) inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade.
C) proteção contra a prisão, liberdade de expressão, direito de imposição e necessidade de igualdade
social.
D) direito a vida, liberdade de expressão, imposição de interesses e violabilidade de trabalho.

23. No contexto da segurança pública, os objetivos do Gerenciamento de Crises são
A) manter a ordem e a paz pública.
B) comprometer a ordem e lesar o cidadão.
C) garantir o lazer e promover a igualdade.
D) preservar a vida e aplicar a lei.

24. Primeiros socorros é o atendimento imediato e provisório dado a alguém que sofre um acidente ou
enfermidade imprevista. De forma resumida, ao atender uma vítima e ministrar os primeiros socorros, o
socorrista deverá fazer uma avaliação primaria da vítima. a avaliação primária consiste em
A) reconhecimento da parada respiratória, ressuscitação cardiorrespiratória e tratamento de fraturas
B) avaliação da situação da vítima, realização de cirurgias em caso de extrema necessidade e extração
de corpos estranhos das vias aéreas.
C) detectar inconsciência, verificar respiração, abrir vias respiratórias e constatar circulação.
D) detectar inconsciência, verificar se a vítima possui algum acompanhante, acionar um atendimento de
emergência e acompanhar a vítima.

25. O fogo é constituído por três elementos essenciais. Portanto, se quisermos apagar o fogo, basta retirar
qualquer um dos elementos para obtermos a extinção. São métodos de extinção do fogo
A) resfriamento, abafamento e isolamento.
B) ação, reação e proporção.
C) explosão, propagação e expansão.
D) ingestão, emulsão e diluição.
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26. A Defesa Pessoal nasceu da necessidade da sobrevivência do homem diante das situações de risco.
Desde os tempos mais remotos, o homem procura meios, vulneráveis e fáceis, de sobrepujar as
adversidades.: . Na Defesa Pessoal, é preponderante uma atitude de
A) ataque.
B) reação.
C) ação premeditada.
D) integração.

27. São princípios essenciais para o uso progressivo da força:
A) aplicabilidade, defesa e reação.
B) legalidade, necessidade, proporcionalidade e conveniência.
C) ataque iminente, ação regulada e necessidade progressiva.
D) execução, eliminação e conclusão.

28. Segundo o princípio do estudo de criminalística, local de crime significa:
A) local rotineiro de criminosos.
B) local de prevenção para atos ilícitos
C) local onde tenha ocorrido uma Infração Penal.
D) local de patrulhamento ostensivo.

29. O artigo 144, da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, ensina que a segurança pública é dever
do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade. O parágrafo 8º, do mesmo diploma constitucional, reza que os municípios poderão
constituir guardas municipais que são destinadas
A) à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.
B) à apuração de infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços
e interesses da União.
C) à preservação da ordem pública, além das atribuições definidas em lei, incumbindo a execução de
atividades de defesa civil.
D)

à apuração de infrações penais e às funções de polícia judiciária .

30. Na operação com radiofonia e central de rádio, o profissional de segurança (pública ou privada) deve,
sempre que possível, codificar as mensagens, empregando o padrão universal de comunicação. Indica
o padrão universal de comunicação
A) descrição Zulu e o atendimento via código morse.
B) aplicação do idioma inglês para aplicação da comunicação universal.
C) sistema SIGMA e “PUSH TO TALK”.
D) o código “Q” e o Alfabeto Fonético Internacional.
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