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LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES 
 
1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 

causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 30 minutos 
iniciais. 

 

2. A prova consistirá de 50 questões com quatro alternativas ( A, B, C e D), das 
quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a 
alternativa, marcando sua resposta no cartão-resposta, cobrindo levemente 
todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.  Utilize somente 
caneta azul ou preta. 
Ex.:  

 
3. A leitora de marcas não registrará as respostas em que não houver 

nitidez, uso de corretivo, marcação a lápis e/ou marcação de mais de 
uma letra. 
 

4. O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. 
Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais 
destinados às respostas.  

 

5. Verifique se o seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão-
resposta. Se houver erro, comunique-o ao fiscal. Não se esqueça de assiná-lo. 

 

6. Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de material de 
qualquer natureza entre os candidatos. A fraude ou tentativa, a indisciplina, o 
desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que 
desclassificarão o candidato. 

 

7. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua de cálculo, 
dicionário, máquina de calcular e outros similares, bem como qualquer outro 
material de consulta. 

 

8. Ao terminar, entregue ao chefe de sala a prova e o cartão-resposta 
assinado, que é o único documento válido para correção. 

 

9. Esta prova terá duração de 4 horas, com início às 13h e término às 17h. 
 

10. Coloque os seus dados abaixo: 
INSCRIÇÃO Nº                                                       SALA 

         

 
NOME EM LETRA DE FORMA 

 
 

___________________________________________ 
ASSINATURA 
JANEIRO/2007 

A B C  D 
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CADERNO DE PROVA 
 
Leia o texto I abaixo antes de passar às questões propostas: 
Texto I 
 
Vinha aproximando-se o acompanhamento, e o menino palpitava de prazer. Chegou mesmo 
defronte da porta; teve ele então um pensamento que o fez estremecer; tornou-se a lembrar das 
palavras do padrinho: “farte-se de travessuras”; espiou para dentro da loja, viu-o entretido, deu um 
salto do lugar onde estava, misturou-se com a multidão, e lá foi concorrendo com suas 
gargalhadas e seus gritos para aumentar a vozeria. Era um prazer febril que ele sentia; 
esqueceu-se de tudo, pulou, saltou, gritou, rezou, cantou, e só não fez daquilo o que não estava 
em suas forças. Fez camaradagem com dois outros meninos do seu tamanho que também iam no 
rancho, e quando deu acordo de si estava de volta com a via-sacra na igreja do Bom Jesus. 
(ALMEIDA, Manuel Antônio de.  Memórias de um sargento de milícias.  25ª ed.,  São Paulo: Ática, 
1996 - http://www.bibvirt. futuro.usp.br) 
 
1) Quanto ao gênero, os textos podem ser dissertativo, descritivo, narrativo e instrucional. 
Podemos dizer que o trecho acima é: 
a) Descritivo com aspectos dissertativos. 
b) Dissertativo com aspectos narrativos. 
c) Narrativo com aspectos descritivos. 
d) Narrativo com aspectos instrucionais. 
 
2) Na expressão “farte-se de travessuras”, a partícula SE tem a mesma função que em: 
a) Colocaram -se flores por toda a parte. 
b) Vejamos se ele aceita nossa proposta. 
c) Partiram-se cedo da manhã. 
d) Ajoelhou -se ao ver a luz que caía do céu. 
 
3) A expressão “farte-se de travessuras” pode ser substituída por: 
a) Brinque à vontade.  
b) Nada de travessuras. 
c) Conduza as brincadeiras. 
d) Grite o mais alto que puder.  
 
4) Marque a opção em que o sujeito está corretamente marcado:  
a) Vinha aproximando-se o acompanhamento. 
b) Era um prazer febril que ele sentia 
c) Teve ele então um pensamento que o fez estremecer  
d) Com suas gargalhadas e seus gritos para aumentar a vozeria  
 
5) Quanto ao narrador do texto, podemos dizer que: 
a) Conhece pouco o personagem de quem fala, por essa razão não entra em detalhes sobre seu 

sentimento. 
b) Não deixa claro se o personagem é criança ou adulto. 
c) Está intimamente ligado ao personagem e conhece todos os seus sentimentos.  
d) É claramente contra as atitudes do personagem e faz críticas a seu comportamento.  
 
6) Em “só não fez daquilo o que não estava em suas forças ”, o pronome ‘daquilo’ apresenta 
partícula partitiva que também vemos em: 
a) Desta manhã não passaremos. 
b) Todos pudemos comer das maçãs colhidas. 
c) Avisei-te para não agir desse modo 
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d) Nunca duvidei daquele amigo.  
 
As questões de 7 a 10 dizem respeito ao texto II 
Texto II 
Todos os Dias 
                         Todos os dias agora acordo com alegria e pena.  
                         Antigamente acordava sem sensação nenhuma; acordava.  
                         Tenho alegria e pena porque perco o que sonho  
                         E posso estar na realidade onde está o que sonho.  
                         Não sei o que hei de fazer das minhas sensações.  
                         Não sei o que hei de ser comigo sozinho.  
                         Quero que ela me diga qualquer cousa para eu acordar de novo.  

Fernando Pessoa (Poesias de Alberto Caeiro, 
http://www.bibvirt.futuro.usp.br 

 
7) Diferentemente do texto I, o texto II é um poema, texto peculiar do gênero poesia.  Entre as 
opções abaixo, marque a única que NÃO apresenta apenas características da poesia. 
a) Métrica, rima, ritmo. 
b) Estrofe, versos, estilo. 
c) Versos, rima, parágrafo. 
d) Métrica, enjambement, versos. 
 
8) A alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente é: 
a) ritmo - ibero - recém  
b) fragrante - previlégio - avaro 
c) maquinaria - condor - púdico 
d) interim - rúbrica – refém 
 
9) Marque a opção em que o verbo HAVER está sendo usado como em “Não sei o que hei de 
fazer das minhas sensações”: 
a) Eu avisei que havia muito a fazer pela casa. 
b) Havíamos terminado o trabalho em menos de duas horas. 
c) Há cem anos não acontecia um terremoto como aquele. 
d) Houve pelo menos duas chamadas atendidas. 
 
10) Nas opções abaixo, marque aquela que indica ERRO de significado: 
a) “Todos os dias agora acordo com alegria e pena. Antigamente acordava sem sensação 
nenhuma; acordava” – tempo e oposição. 
b) “Tenho alegria e pena porque perco o que sonho” – causa e conseqüência. 
c) “Não sei o que hei de ser comigo sozinho” – tempo e circunstância. 
d) “E posso estar na realidade onde está o que sonho” – tempo e caus a. 
 
11) Em relação à linha do Equador e ao meridiano de Greenwich a cidade de Fortaleza está 
localizada:  
a) ao norte do Equador e à leste de Greenwich. 
b) ao norte do Equador e à oeste de Greenwich. 
c) ao sul do Equador e leste de Greenwich.  
d) ao sul do Equador e a oeste de Greenwich. 
 
12) Segundo o censo do IBGE realizado no ano 2000, a cidade de Fortaleza tem uma população:  
a) de menos de 1 milhão de habitantes. 
b) entre 1 e 2 milhões de habitantes. 
c) entre 2 e 3 milhões de habitantes. 
d) de mais de 3 milhões de habitantes. 
 
13) A área da cidade de Fortaleza é de aproximadamente: 
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a) 113 km2. 
b) 313 km2. 
c) 513 km2. 
d) 713 km2. 
 
14) As principais atividades econômicas de Fortaleza são: 
a) comércio, indústria têxtil e turismo. 
b) siderúrgica, indústria têxtil e turismo. 
c) pesca, agricultura e comércio.  
d) indústria petroquímica, artesanato e agricultura.  
 
15) A respeito da história de Fortaleza é correto afirmar que: 
a) em 1649, Fortaleza é elevada a condição de cidade pelo explorador holandês Mathias Beck, 

logo após ter construído o forte de Schoonenborch na embocadura do rio Pajeú . 
b) em 1726, Fortaleza é elevada à condição de cidade pelo português Pero Coelho, logo após a 

expulsão dos holandeses. 
c) em 1823, Fortaleza é elevada pelo Imperador D. Pedro I à condição de cidade, mais 

precisamente sob a denominação de Cidade da Fortaleza de Nova Bragança. 
d) em 1889, Fortaleza é elevada à condição de cidade, em decorrência da Proclamação da 

República no Brasil.  
 
16) Um dos episódios mais marcantes da bravura do povo de Fortaleza foi: 
a) protagonizado pelo jangadeiro Francisco José do Nascimento, conhecido como Dragão do Mar, 

que fechou o porto de Fortaleza ao embarque e desembarque de escravos. O Ceará se torna 
então o primeiro estado a abolir a escravidão no Brasil. 

b) protagonizado pelo padre Cícero que expulsou os cangaceiros instalados no mercado central de 
Fortaleza, restaurando a ordem e a segurança pública. 

c) protagonizado pelo jangadeiro Manuel Jacaré que expulsou os holandeses de Fortaleza, 
devolvendo a soberania da cidade ao povo brasileiro. 

d) protagonizado pelo padre Mororó que declarou a independência do Estado do Ceará e decretou 
Fortaleza como sendo a capital do novo país. 

 
17) Sobre a ocupação do espaço geográfico de Fortaleza podemos afirmar corretamente que: 
a) ocorreu de forma desordenada e cobre apenas uma pequena área do município. 
b) ocorreu de forma planejada e cobre apenas uma pequena área do município.  
c) ocorreu de forma planejada em toda a área do município.  
d) ocorreu em grande parte de forma desordenada e cobre uma grande área do município. 
 
18) O clima da cidade de Fortaleza é:  
a) predominantemente seco, com temperatura média de 35ºC e chuvas com média anual de 

aproximadamente 600 mm. 
b) predominantemente equatorial e intertropical, com temperatura média de 27º e chuvas com 

média anual de aproximadamente 1.600 mm. 
c) predominantemente úmido e intertropical, com temperatura média de 20ºC e chuvas com média 

anual de aproximadamente 2.600 mm. 
d) predominantemente frio, com temperatura média de 17ºC e chuvas com média anual de 

aproximadamente 3.600mm. 
 
19) O município de Fortaleza tem em seus limites leste e oeste os seguintes acidentes geográficos: 
a) o rio Cocó e o rio Pajeú.  
b) o rio Siqueira e o riacho Jacarecanga. 
c) o rio Pacoti e o rio Ceará. 
d) o Rio Maranguapinho e o riacho Maceió.  
 
 
20) Sobre a vegetação em Fortaleza, podemos afirmar corretamente que: 
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a) é bastante densa e bem preservada. 
b) foi fortemente desmatada em quase toda a área municipal. 
c) é caracterizada pela presença de florestas tropicais. 
d) é uma floresta de Caatinga bem preservada.  
 
21) Qual país invadiu o Iraque no ano de 2003: 
a) França 
b) Inglaterra 
c) Espanha 
d) Estados Unidos 
 
22) Qual país da América do Sul rompeu recentemente contratos de fornecimento de gás natural 
com a Petrobras? 
a) Venezuela 
b) Bolívia 
c) Equador 
d) Chile 
 
23) Em 2006 o estado do Ceará perdeu a disputa para o estado de Pernambuco pela instalação no 
nordeste brasileiro de uma refinaria de petróleo da Petrobras. Que outro empreendimento previsto 
para ser instalado no Ceará está ameaçado de não se concretizar devido a atual crise de 
fornecimento de gás natural: 
a) Hidrelétrica 
b) Pólo Petroquímico 
c) Siderúrgica 
d) Usina Atômica 
 
24) Qual setor dos transportes brasileiro encontra-se em um a crise de funcionamento por falta de 
mão de obra especializada, fato bastante noticiado na impressa nacional desde o mês de outubro 
de 2006: 
a) rodoviário 
b) aéreo 
c) marítimo 
d) ferroviário 
 
25) Atualmente qual doença infecciosa é responsável pela morte de milhões de africanos e cuja 
incidência cresce a cada ano: 
a) Aids. 
b) Gripe. 
c) Meningite. 
d) Gastrite 
 
26) Em qual país o General Augusto Pinochet, falecido em dezembro de 2006, presidiu um regime 
ditatorial: 
a) Argentina 
b) Paraguai 
c) Chile 
d) Uruguai 
 
27) Qual o nome da aliança comercial entre Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela: 
a) Alca 
b) Nafta 
c) União Sul-americana 
d) Mercosul 
  



 6 

28) Com a morte do Papa João Paulo II em abril de 2005 foi eleito um novo Pontífice de 
nacionalidade alemã que escolheu ser chamado de Papa Bento XVI. Qual o nome de nascimento 
do Papa Bento XVI: 
a) Karol Wojtyla 
b) Joseph Ratzinger 
c) Giovanni Montini 
d) Eugênio Pacelli   
 
29) Qual foi o setor da economia cearense que mais cresceu nos últimos 10 anos: 
a) turismo 
b) pesca 
c) agricultura 
d) comércio 
 
30) Qual documento foi elaborado na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Humano realizada na cidade do Rio de Janeiro em 1992 (Rio-92) que se refere 
às preocupações com o futuro do planeta a partir do século XXI: 
a) Pnud 92 
b) Protocolo de Kyoto 
c) Agenda 21 
d) Carta de Estocolmo 

 
31) São fundamentos da República Federativa do Brasil, de acordo com a Constituição Federal de 
1988, dentre outros: 
a) a soberania; a cidadania; construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantia do 

desenvolvimento nacional. 
b)  a soberania; a cidadania; promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
c) a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa. 
d) O pluralismo político, erradicar a pobreza e a marginalização, a cidadania e a dignidade da 

pessoa humana. 
 
32) São objetivos fundamentais da República Federativa o Brasil, dentre outros, de acordo com a 
Constituição federal de 1988: 
a) Construir uma sociedade livre, justa e solidária; a dignidade da pessoa humana; garantir o 

desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização. 
b) Extinguir as desigualdades sociais e regionais. 
c) Garantir o desenvolvimento regional. 
d) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. 
 
33) De acordo com os direitos e garantias fundamentais estampados na Constituição de 1988, 
marque a opção correta:  
a) As associações não poderão ser compulsoriamente dissolvidas, havendo a necessidade de 

decisão judicial, transitada em julgado, para a simples suspensão de suas atividades. 
b)  O direito de reunião em lugares abertos ao público não depende de prévia autorização de 

autoridade pública. 
c) Somente quando munida de autorização judicial pode uma autoridade pública ingressar 

durante o dia ou durante a noite no domicílio de uma pessoa.  
d) A garantia da liberdade de manifestação de pensamento admite a possibilidade do anonimato. 
 
34) A República Federativa do Brasil rege -se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios, dentre outros: 
a) independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, 

defesa da paz, solução pacífica dos conflitos. 
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b) Independência nacional, promoção do bem comum, prevalência dos direitos humanos, garantir 
o desenvolvimento internacional. 

c) Repúdio ao terrorismo e ao racismo, concessão de asilo político, dignidade da pessoa humana, 
soberania.  

d) Não-intervenção, defesa da paz, construir uma sociedade livre, justa e solidária.  
 
35) Quanto à Segurança Pública, disciplinada pela Constituição brasileira de 1988, marque a 
opção correta: 
a) A Segurança Pública é dever, direito e responsabilidade do Estado. 
b) A Segurança Pública é formada pelos seguintes órgãos: Polícia Estadual, Polícia Rodoviária 

Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis e Militares. 
c) A Polícia Federal destina-se, entre outros, a apurar infrações penais contra a ordem política e 

social, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. 
d) Às Polícias Civis, dirigidas por delegados municipais, incumbem a apuração de infrações 

penais, exceto as militares.  
 

36) Marque a opção correta, conforme a Constituição Federal de 1988:  
a) O preso não está obrigado a responder perguntas feitas pela autoridade policial. 
b) A lei penal pode retroagir para fixar penas mais rigorosas. 
c) Não haverá pena de morte no Brasil. 
d) A prática de racismo constitui crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia.  
 
37) De acordo com a LEI COMPLETAR Nº 17/04 que rege a Guarda Municipal de Fortaleza, 
assinale a opção correta: 
 
a) A Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), órgão da administração indireta do Poder Executivo 

Municipal, subordinada ao Gabinete do Prefeito, tem como finalidade a proteção preventiva e 
ostensiva dos bens, instalações e pessoas, a garantia dos serviços públicos municipais e a 
Defesa Civil do Município, bem como formular as políticas e as diretrizes gerais para a 
segurança municipal. 

b) É competência da Guarda Municipal de Fortaleza dentre outros: executar a vigilância e 
promover a preservação dos bens, serviços, instalações e logradouros públicos do Município, 
realizando rondas diurnas e noturnas; realizar a segurança do Prefeito, do Vice-Prefeito e, em 
caráter eventual, de outras autoridades indicadas pelo Chefe do Executivo Municipal. 

c) São requisitos indispensáveis ao Corpo da Guarda Municipal da Classe de Guardas, Agentes 
de Cidadania e Agentes Especiais: segundo grau completo; idade mínima de 18 (dezoito) anos 
e máxima de 45 (quarenta e cinco) anos; boa saúde física e mental, e não ser portador de 
deficiência física incompatível com o exercício do cargo; reputação ilibada. 

d) É permitido o uso do uniforme ao Guarda Municipal, quando estiver exercendo função 
comissionada ou à disposição de outro órgão não pertencente à Prefeitura Municipal de 
Fortaleza. 

 
38) Consoante a LEI COMPLETAR Nº 17/04 que rege a Guarda Municipal de Fortaleza, assinale a 
opção correta: 
a) A Guarda Municipal terá direito a passe livre nos transportes coletivos urbanos de passageiros 

no âmbito do Município de Fortaleza. Usufruirá deste direito o Guarda, o Subinspetor e o Inspetor 
da Guarda Municipal, bem como o Agente de Cidadania e o Agente Especial, quando estiverem 
a serviço da municipalidade, devidamente uniformizados. 

b) Somente os Guardas Municipais inativos estão excluídos das gratificações por tempo de 
serviço.  

c)  Os integrantes do Corpo da Guarda Municipal de Fortaleza não poderão utilizar armamentos. 
d) A transgressão disciplinar não é considerada como infração administrativa caracterizada pela 

violação dos deveres. 
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39) Marque a alternativa INCORRETA, quanto aos preceitos da LEI COMPLEMENTAR 17/04:  
a) Para ocupar a função de Diretor-Geral e subdiretor da Guarda Municipal de Fortaleza exige-se 

formação de nível superior e comprovada experiência, pelo período mínimo de 2 (dois) anos, 
na área de segurança pública, podendo também recair a escolha sobre oficiais superiores das 
Forças Armadas e da Polícia Estadual, sendo nomeado, em comissão, pelo Prefeito Municipal. 

b) O Diretor-Geral da Guarda Municipal participará como membro do Conselho de Orientação 
Política e Administrativa do Município (COPAM), gozando das prerrogativas e honras 
protocolares correspondentes às de Titular de Autarquia ou Fundação Municipal, sendo 
substituído nos casos de ausência ou impedimento pelo Subdiretor. 

c) Haverá concurso público apenas para os níveis iniciais de Guarda de 2ª Classe e Subinspetor 
de 2ª Classe do Corpo da Guarda e para as demais carreiras não pertencentes ao Corpo da 
Guarda de Fortaleza. 

d) A Categoria de Guarda Municipal organiza-se em 6 (seis) Classes. 
 
40) Quanto ao ordenamento hierárquico da Categoria de Guarda Municipal, marque a opção 
correta de acordo com a LEI COMPLEMENTAR 19/04 
a) Somente haverá Gratificação de Risco de Vida aos Guardas Municipais que comprovarem 

efetivo tempo de serviço público de 3 (três) anos. 
b) Os ocupantes das classes de 1°, 2° e 3° Inspetores estão subordinados hierarquicamente à 

Classe de Inspetor. 
c) As Classes de Guarda compreendem a Guarda de 2ª Classe e a Guarda de 1ª Classe; as 

Classes de Subinspetor compreendem a de Subinspetor de 2ª Classe e a de Subinspetor de 1ª 
Classe; a Classe de Inspetor compreende a de Inspetor. 

d) Não há hierarquia entre as Classes de Subinspetor e de Guarda de 1ª Classe e de 2ª Classe.  
 

41) De acordo com o Código Penal brasileiro, o homicídio qualificado é cometido, dentre outros: 
a) Por motivo fútil, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, à traição, à 

emboscada.  
b) Se a vítima é menor, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, à traição, à 

emboscada, se cometido contra pessoa sob sua guarda ou vigilância. 
c) Praticado contra ascendente, descendente. 
d) Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime;  praticado 

contra menor. 
 

42) Quanto aos crimes contra a honra, marque a opção correta: 
a) A calúnia não admite a exceção da verdade;  
b) A difamação admite a exceção da verdade se o crime imputado, embora de ação pública, o 

ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível; 
c) A injúria admite a exceção da verdade;  
d) A calúnia admite a prova da verdade, salvo se, constituindo o fato imputado crime de ação 

privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. 
 

43) De acordo com o Código Penal brasileiro, marque a opção verdadeira: 
a) No crime do constrangimento ilegal há vantagem indevida com o emprego de violência ou 

grave ameaça. 
b) No crime de estelionato, a vítima entrega o bem mediante o emprego de grave ameaça.  
c) No crime de concussão, o funcionário público exige vantagem indevida sem o emprego de 

violência. 
d) No crime de apropriação indébita, a vítima entrega o bem porque foi iludida, não havendo 

emprego da violência ou grave ameaça. 
 

44) Marque a opção correta segundo os crimes contra a Administração Pública: 
a) Constitui crime de peculato: apropriar-se o funcionário público de dinheiro,  valor ou qualquer 

outro bem imóvel público, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito 
próprio ou de outro. 
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b) Constitui crime de corrupção pas siva: solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 
indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. 

c) Constitui crime de prevaricação: deixar de realizar, devi damente, ato de ofício, para satisfazer 
interesse alheio ou sentimento pessoal. 

d) Constitui crime de excesso de exação: exigir imposto ou contribuição social devidos, porém 
com emprego de cobrança por meios vexatórios. 

 

45) Analise as proposições abaixo. Em seguida, marque a opção verdadeira: 
I – É crime de apropriação indébita previdenciária suprimir ou reduzir contribuição social 
previdenciária e qualquer acessório, omitindo receitas ou lucro auferidos ou creditados. 
II – É crime de tráfico de influência solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, 
vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público 
ou em exercício da função.  
III – É crime de contrabando ou descaminho importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no 
todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo 
consumo de mercadoria. 
IV – É crime de corrupção ativa exigir vantagem indevida para omitir ou retardar ato de ofício. 
Marque a opção verda deira: 
a) II e III  
b) I e IV  
c) III e IV 
d) I e III 
 
46) Marque a opção correta: 
a) É crime de apropriação indébita previdenciária deixar de recolher à previdência social as 

contribuições sociais devidas.  
b) É crime de roubo subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel.  
c) É crime de receptação adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio 

ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro, de boa-fé, a 
adquira, receba ou oculte.  

d) É crime de  roubo qualificado a destruição ou rompimento de obstáculo.  
 
47) Quanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, marque a opção verdadeira: 
a) Considera-se criança a pessoa até 10 anos completos. 
b) É dever somente do Estado velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a 

salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.  
c) A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de 

políticas públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 
condições dignas de existência.  

d) É facultativa a vacinação das crianças recomendada pelas autoridades sanitárias. 
 
48) Quanto a Lei 4.898/65 – Lei de Abuso de Autoridade, marque a opção correta: 
a) Considera-se autoridade somente quem exerce cargo público efetivo de natureza civil. 
b) O inquérito administrativo para apurar abuso de autoridade obedecerá `as normas 

estabelecidas somente nas leis federais. 
c) O processo de responsabilização pelo crime de abuso de autoridade somente ocorre no âmbito 

administrativo. 
d) Constitui crime de abuso de autoridade, entre outros, submeter pessoa sob sua guarda ou 

custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei. 
 
49) Quanto à Lei de Abuso de Autoridade, é correto afirmar que: 
a) A sanção aplicada à autoridade será anotada na ficha funcional.  
b) A representação contra a autoridade será feita em 3 (três) vias.  
c) O direito de representação será dirigido à autoridade hierarquicamente inferior.  
d) Quando o abuso for cometido por policial pode ser aplicada a pena de 3 (três) a 5 (cinco) anos 

de afastamento da função pública.  
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50) Quanto a Lei 9.455/97 – Dos Crimes de Tortura, marque a opção verdadeira:  
a) O crime de tortura é aplicado somente em território brasileiro.  
b) A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu 

exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. 
c) O crime de tortura é afiançável e insuscetível de graça ou anistia. 
d) Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior 

de 60 anos, a pena é aumentada de 1/6 (um sexto). 
 
 
 


