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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
LEIA O TEXTO PARA RESPONDER AS 
QUESTÕES: 
 

MENDIGO 
  

Eu estava diante de uma banca de jornais na 
Avenida,quando a mão de um mendigo se estendeu. 
Dei-lhe uma nota tão suja e tão amassada quanto 
ele. Guardou-a no bolso, agradeceu e começou a ler 
as manchetes dos vespertinos. 

– Não acredito um pingo em jornalistas. São 
muito mentirosos. Mas tá certo, mentem para ganhar 
a vida, o resto é besteira. 

Calou-se e continuou a ler as notícias 
eleitorais: 

– O Brasil ainda não teve um governo que 
prestasse. Nem rei, nem presidente. Tudo uma 
cambada só. 

Reconheceu algumas qualidades nessa ou 
naquela figura, (aliás com invulgar pertinência para 
um mendigo) mas isso, a seu ver, não queria dizer 
nada: 

– O problema é o fundo da coisa: o caso é 
que o homem não presta, todos os futuros 
presidentes também são ruínas. A natureza humana 
é de barro ordinário. Meu pai, por exemplo, foi um 
homem bastante bom. Mas não deu certo ser bom 
por muito tempo: então ele virou ruim. 

Suspeitando de que eu não teria me 
convencido de sua teoria, passou a demonstrar para 
mim que ele também era um sujeito ordinário como 
os outros. 

– O senhor não vê? Estou aqui pedindo 
esmola, quando poderia estar trabalhando. Eu não 
tenho defeito físico nenhum e até que não posso me 
queixar da saúde. 

Tirei do bolso uma nota de cinqüenta reais e 
lhe ofereci pela sua franqueza. 

– Muito obrigado, moço, mas não vá pensar 
que eu vou tirar o senhor da minha teoria. Vai me 
desculpar, mas o senhor no fundo é igualzinho aos 
outros. Aliás, quer saber de uma coisa? Houve um 
homem de fato bom. Chamava-se Jesus Cristo. Mas 
o senhor viu o que fizeram com ele? 

(Paulo Mendes Campos) 

 
QUESTÃO 01 
A teoria defendida pelo mendigo é a seguinte: 
 
A) O homem nasce bom, mas é corrompido pela 

sociedade; 
B) A maldade é inerente ao homem; 
C) Muitos são bons, mas não são reconhecidos por 

sua bondade; 
D) Ser bom não traz vantagem alguma para o 

homem; 

E) Alguns tentam ser bons, mas não conseguem. 
 
QUESTÃO 02 
Mesmo recebendo a grande esmola do jornalista, o 
mendigo não mudou sua concepção sobre o 
homem. Percebemos este fato pela frase do texto: 
 
A) ”Muito obrigado, moço, mas não vá pensar que 

eu vou tirar o senhor da minha teoria”; 
B) “... o senhor no fundo é igualzinho aos outros”; 
C) ”Aliás, quer saber de uma  coisa? Houve um 

homem de fato bom”; 
D) “Mas o senhor viu o que fizeram com ele?”; 
E) “O senhor não vê? Estou aqui pedindo esmola, 

quando poderia estar trabalhando”. 
 
QUESTÃO 03 
Em: “Dei-lhe uma nota tão suja e tão amassada 
quanto ele” (linha 3) O uso da ênclise se justifica 
porque: 
 
A) O uso da próclise, nesse caso, é facultativo; 
B) Só se usa mesóclise com verbos no pretérito; 
C) Só se usa próclise quando não se pode usar a 

ênclise; 
D) O autor, ao colocar o pronome depois do verbo, 

cometeu um desvio da norma padrão; 
E) Não se pode usar próclise no início de frases. 
 
QUESTÃO 04 
As palavras destacadas nos trechos do texto, podem 
ser classificadas morfologicamente respectivamente 
como: ”...a mão de um mendigo (linha 2), Guardou-a 
no bolso (linha 4)  e começou a ler (linha 4)” 
 
A) Artigo, pronome e preposição; 
B) Preposição, pronome e artigo; 
C) Artigo, preposição e pronome; 
D) Preposição, artigo e pronome; 
E) Numeral, pronome e preposição. 
 
QUESTÃO 05 
Na oração: “O Brasil ainda não teve um governo que 
prestasse” (linha 11). Os verbos destacados estão, 
respectivamente, nos seguintes tempos e modos: 
 
A) Pretérito imperfeito do indicativo e pretérito 

imperfeito do subjuntivo; 
B) Pretérito mais que perfeito do indicativo e 

pretérito perfeito do subjuntivo; 
C) Pretérito perfeito do indicativo e futuro do 

subjuntivo; 
D) Pretérito perfeito do indicativo e pretérito 

imperfeito do subjuntivo; 
E) Pretérito imperfeito do indicativo e pretérito 

perfeito do subjuntivo. 
 
 
 






GUARDA MUNICIPAL 

2 DE 7 

QUESTÃO 06 
Assim como na frase do texto “Não acredito um 
pingo em jornalistas” (linha 6) . A regência do verbo 
acreditar está correta, também está correta a 
regência da frase: 
 
A) Aspiro dias melhores para todos; 
B) Carlos namora com Letícia; 
C) Emocionados, todos assistiam ao jogo; 
D) Compro naquela loja porque entregam a 

domicílio; 
E) Vou para a praia sempre que posso. 
 
QUESTÃO 07 
Marque o item que apresenta erro de concordância 
nominal: 
 
A) Comprei duas blusas verde-limão. 
B) Conheci as meninas surdas-mudas que 

estudavam na escola. 
C) Ela mesmo fez a lista de convidados para a festa. 
D) ”Muito obrigados!” Disseram os alunos ao 

professor. 
E) Os guardas ficaram alertas. 
 
QUESTÃO 08 
Nas palavras do texto: notícias (linha 9), só (linha 
13)  e ruínas (linha 20). Os acentos são justificados, 
respectivamente, pelas seguintes regras: 
 
A) Paroxítona terminada em ditongo crescente, 

monossílaba terminada em o e acento usado 
para formar hito; 

B) Oxítona terminada em a(s), monossílabo tônico e  
acento usado para formar hiato; 

C) Paroxítona terminada em ditongo crescente, 
monossílaba terminada em o e paroxítona 
terminada em a(s); 

D) Paroxítona terminada em a(s), monossílaba 
terminada em o acento usado para formar hiato; 

E) Oxítona terminada em a(s), monossílabo 
terminada em o e acento usado para formar 
hiato. 

 
QUESTÃO 09 
Assim como “queixar” (linha 31) é escrito com X, 
marque o item em que todas as palavras são 
escritas com x: 
 
A) Desleixo, queixo, enxada, enxarcar; 
B) Mexerico, mexilhão, flexa , mexer; 
C) Enxova, enxuto, enxerido, maxixe; 
D) Enxergar, mexilhão, enxuto e deixar; 
E) Enxuto, enxente, enxergar, enxova. 
 
QUESTÃO 10 
Sobre a produção de um requerimento, responda o 
item incorreto: 
 

A) É um texto formal, por meio do qual se faz uma 
solicitação a uma autoridade; 

B) Deve-se mencionar o nome e os dados do 
requerente e a justificativa do pedido; 

C) Após a conclusão, fazer constar local, data e 
assinatura do requerente; 

D) Utilizar, após a indicação do cargo da autoridade, 
uma fórmula de saudação; 

E) Nenhuma das opções anteriores. 
 
QUESTÃO 11 
Se A = 2

3 
• 5

2
 e B = 2

2 
• 5 • 11, então: 

 
A) mdc(A, B) = 2³ • 5² • 11; 
B) mmc(A, B) = 2³ • 5²; 
C) mmc(A, B) = 2³ • 5² • 11; 
D) mdc(A,B) = 2 • 5 • 11; 
E) mdc(A, B) = 2² • 5 • 11. 
 
QUESTÃO 12 
Um comerciante precisa pagar três dívidas: uma de 
30 mil reais, outra de 40 mil reais e uma terceira de 
50 mil reais. Como ele só tem 90 mil reais, resolve 
pagar quantias diretamente proporcionais a cada 
débito. Nessas condições, o maior credor receberá 
uma quantia de:  
 
A) 30 mil reais; 
B) 37,5 mil reais; 
C) 36 mil reais; 
D) 22,5 mil reais; 
E) 32 mil reais. 
 
QUESTÃO 13 
Uma loja vende certa mercadoria por R$ 504,00 à 
vista ou em 4 parcelas mensais de R$ 144,00. 
Comprando a prazo, paga-se uma taxa total de x% 
sobre o valor à vista. O valor aproximado de x é: 
 
A) 5; 
B) 9; 
C) 12; 
D) 14; 
E) 16. 
 
QUESTÃO 14 
Um número real somado com o dobro do seu 
inverso é igual a 3. A equação do 2º grau que nos 
dá a solução desse problema é: 
 
A) 2x²  -  6x  +  1  =  0; 
B) 2x²  +  6x  -  1  =  0; 
C) x²  -  2x  +  3  =  0; 
D) x² + 3x + 2 + 0; 
E) x² - 3x + 2 = 0. 
 
QUESTÃO 15 
Um engenheiro, para calcular a área de uma cidade, 
copiou sua planta numa folha de papel de boa 
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qualidade, recortou e pesou numa balança de 
precisão, obtendo 40g. Em seguida, recortou, do 
mesmo desenho, uma praça de dimensões 100m x 
100m, pesou o recorte na mesma balança e obteve 
0,08g. Com esses dados foi possível dizer que a 
área da cidade é de aproximadamente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) 800m²; 
B) 10.000m²; 
C) 320.000m²; 
D) 400.000m²; 
E) 5.000.000m². 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFCOS 

 
QUESTÃO 16 
Nos termos da Lei nº 4.898/65, assinale a alternativa 
que aponta de forma incorreta a situação em que 
ocorre abuso de autoridade. 
 
A) Ordenar ou executar medida privativa da 

liberdade individual, sem as formalidades legais 
ou com abuso de poder; 

B) Submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a 
vexame ou a constrangimento não autorizado em 
lei; 

C) Deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz 
competente a prisão ou detenção de qualquer 
pessoa; 

D) Deixar o Juiz de ordenar o relaxamento de prisão 
ou detenção que lhe seja comunicada; 

E) Cobrar o carcereiro ou agente de autoridade 
policial carceragem, custas, emolumentos ou 
qualquer outra despesa, desde que a cobrança 
não tenha apoio em lei, quer quanto à espécie 
quer quanto ao seu valor. 

 
QUESTÃO 17 
Assinale a opção que aponta de forma incorreta a 
sanção administrativa aplicável à autoridade autora 
de abuso de autoridade. 
 
A) Multa; 
B) Advertência; 
C) Repreensão; 
D) Suspensão do cargo, função ou posto por prazo 

de cinco a cento e oitenta dias, com perda de 
vencimentos e vantagens; 

E) Demissão. 
 

QUESTÃO 18 
Para fins da Lei nº 8.069/90, considera-se 
adolescente a pessoa: 
 
A) Entre 12 e 16 anos de idade; 
B) Entre 10 e 18 anos de idade; 
C) Entre 12 e 18 anos de idade; 
D) Entre 16 e 18 anos de idade; 
E) Entre 10 e 16 anos de idade. 
 
QUESTÃO 19 
A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao 
respeito e à dignidade como pessoas humanas em 
processo de desenvolvimento e como sujeitos de 
direitos civis, humanos e sociais garantidos na 
Constituição e nas leis. O direito à liberdade não 
compreende o seguinte aspecto: 
 
A) Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços 

comunitários, sem guardar observância às 
restrições legais; 

B) Opinião e expressão; 
C) Crença e culto religioso; 
D) Brincar, praticar esportes e divertir-se; 
E) Participar da vida familiar e comunitária, sem 

discriminação. 
 
QUESTÃO 20 
A criança e o adolescente têm direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 
preparo para o exercício da cidadania e qualificação 
para o trabalho, não lhes se assegurando: 
 
A) Igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola; 
B) Direito de ser respeitado por seus educadores; 
C) Direito de contestar critérios avaliativos, podendo 

recorrer às instâncias escolares superiores; 
D) Direito de organização e participação em 

entidades mercantis; 
E) Acesso à escola pública e gratuita próxima de 

sua residência. 
 
QUESTÃO 21 
É dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente nos termos da Lei nº 8.069/90: 
 
A) Ensino Médio, obrigatório e gratuito, inclusive 

para os que a ele não tiveram acesso na idade 
própria; 

B) Oferta de ensino noturno regular, adequado às 
condições do adolescente trabalhador; 

C) Atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na 
rede regular de ensino; 

D) Atendimento em creche e pré-escola às crianças 
de zero a seis anos de idade; 
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E) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um. 

 
QUESTÃO 22 
Nos termos da Lei nº 8.069/90, não é proibida a 
venda à criança ou ao adolescente de: 
 
A) Armas, munições e explosivos; 
B) Bebidas alcoólicas; 
C) Produtos cujos componentes possam causar 

dependência física ou psíquica ainda que por 
utilização indevida; 

D) Jogos de estampido e de artifício incapazes de 
provocar qualquer dano físico; 

E) Bilhetes lotéricos e equivalentes. 
 
QUESTÃO 23 
As medidas de proteção à criança e ao adolescente 
são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos 
na Lei nº 8.069/90 forem ameaçados ou violados. 
Assinale a opção que aponta de forma incorreta uma 
medida de proteção: 
 
A) Inclusão em programa comunitário ou oficial de 

auxílio à família, à criança e ao adolescente; 
B) Requisição de tratamento médico, psicológico ou 

psiquiátrico, em regime hospitalar ou 
ambulatorial; 

C) Inclusão em programa oficial ou comunitário de 
auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 
toxicômanos; 

D) Abrigo em centro de privação de liberdade; 
E) Colocação em família substituta. 
 
QUESTÃO 24 
Nos termos da Lei nº 8.069/90, verificada a prática 
de ato infracional, a autoridade competente não 
poderá aplicar ao adolescente a seguinte medida: 
 
A) Apreensão; 
B) Obrigação de reparar o dano; 
C) Prestação de serviços à comunidade; 
D) Liberdade assistida; 
E) Inserção em regime de semi-liberdade. 
 
QUESTÃO 25 
Não constitui direito do adolescente privado de 
liberdade: 
 
A) Entrevistar-se pessoalmente com o 

representante do Ministério Público; 
B) Peticionar exclusivamente através de defensor 

legalmente constituído a qualquer autoridade; 
C) Avistar-se reservadamente com seu defensor; 
D) Ser informado de sua situação processual, 

sempre que solicitada; 
E) Ser tratado com respeito e dignidade. 
 

QUESTÃO 26 
A Justiça da Infância e da Juventude não é 
competente para: 
 
A) Conhecer de representações promovidas pelo 

Ministério Público, para apuração de ato 
infracional atribuído a adolescente, aplicando as 
medidas cabíveis; 

B) Conceder a remissão, como forma de suspensão 
ou extinção do processo; 

C) Conhecer de pedidos de adoção e seus 
incidentes; 

D) Conhecer de ações decorrentes de 
irregularidades em entidades de atendimento, 
aplicando as medidas cabíveis; 

E) Aplicar penalidades criminais nos casos de 
infrações contra norma de proteção à criança ou 
adolescente. 

 
QUESTÃO 27 
Exigir, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, 
consiste no crime de: 
 
A) Peculato; 
B) Concussão; 
C) Emprego irregular de verbas públicas; 
D) Corrupção passiva; 
E) Prevaricação. 
 
QUESTÃO 28 
Assinale a opção que aponta corretamente o 
conceito do tipo penal denominado Prevaricação. 
 
A) Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, 

valor ou qualquer outro bem móvel, público ou 
particular, de que tem a posse em razão do 
cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou 
alheio; 

B) Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade 
que, no exercício do cargo, recebeu por erro de 
outrem; 

C) Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de 
que tem a guarda em razão do cargo; sonegá-lo 
ou inutilizá-lo, total ou parcialmente; 

D) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, 
ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição 
expressa de lei, para satisfazer interesse ou 
sentimento pessoal; 

E) Deixar o funcionário, por indulgência, de 
responsabilizar subordinado que cometeu 
infração no exercício do cargo ou, quando lhe 
falte competência, não levar o fato ao 
conhecimento da autoridade competente. 

 
QUESTÃO 29 
A pena cominada ao funcionário público que comete 
o crime de Violência arbitrária é: 
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A) Detenção, de seis meses a três anos; 
B) Detenção, de seis meses a três anos, além da 

pena correspondente à violência; 
C) Detenção, de três meses a três anos, além da 

pena correspondente à violência; 
D) Detenção, de três meses a três anos; 
E) Detenção, de seis meses a seis anos, além da 

pena correspondente à violência. 
 
QUESTÃO 30 
Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais 
e seus agentes deverão prender quem quer que 
seja encontrado em flagrante delito. Não se 
considera em flagrante delito quem: 
 
A) Está cometendo a infração penal; 
B) Acaba de cometer a infração penal; 
C) É perseguido, logo após cometer a infração 

penal, pela autoridade, pelo ofendido ou por 
qualquer pessoa, em situação que faça presumir 
ser autor da infração; 

D) É encontrado, logo depois cometer a infração 
penal, com instrumentos, armas, objetos ou 
papéis que façam presumir ser ele autor da 
infração; 

E) É encontrado, depois de cometer a infração 
penal, após reiniciadas as buscas, quando estas 
cessaram por doze horas. 

 
QUESTÃO 31 
Em qualquer fase do inquérito policial ou da 
instrução criminal, caberá a prisão preventiva 
decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do 
Ministério Público, ou do querelante, ou mediante 
representação da autoridade policial. Assinale a 
alternativa que não contém hipótese autorizadora da 
decretação da prisão preventiva. 
 
A) Para garantia da ordem pública; 
B) Para garantia da ordem constitucional; 
C) Por conveniência da instrução criminal; 
D) Para assegurar a aplicação da lei penal; 
E) Para garantia da ordem econômica. 
 
QUESTÃO 32 
Assinale a opção que aponta de forma incorreta um 
requisito imprescindível ao mandado de prisão. 
 
A) Será lavrado e assinado pelo oficial de justiça; 
B) Designará a pessoa, que tiver de ser presa, por 

seu nome, alcunha ou sinais característicos; 
C) Mencionará a infração penal que motivar a 

prisão; 
D) Declarará o valor da fiança arbitrada, quando 

afiançável a infração; 
E) Será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe 

execução. 
 
 

QUESTÃO 33 
Assinale a opção que aponta de forma incorreta um 
integrante do Sistema Nacional de Trânsito. 
 
A) Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; 
B) Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN; 
C) Órgãos e entidades executivos de trânsito da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; 

D) Órgãos e entidades executivos rodoviários da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; 

E) Polícia Federal. 
 
QUESTÃO 34 
Sempre que necessário, será colocada ao longo da 
via, sinalização prevista no Código de Trânsito 
Brasileiro e em legislação complementar, destinada 
a condutores e pedestres, vedada a utilização de 
qualquer outra. Os sinais de trânsito classificam-se 
em: 
 
A) Verticais; 
B) Longitudinais; 
C) Dispositivos de sinalização auxiliar; 
D) Luminosos; 
E) Sonoros. 
 
QUESTÃO 35 
Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir 
veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação 
ou Permissão para Dirigir constitui infração: 
 
A) Levíssima; 
B) Média; 
C) Grave; 
D) Gravíssima; 
E) Leve. 
 
QUESTÃO 36 
Nos termos do art. 5º da Constituição Federal, não é 
vedada a cominação de pena: 
 
A) De morte, salvo em caso de guerra declarada, 

nos termos do art. 84, XIX; 
B) De caráter perpétuo; 
C) De trabalhos forçados; 
D) De banimento; 
E) De perda de bens. 
 
QUESTÃO 37 
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei. A frase antes 
enunciada refere-se ao princípio da: 
 
A) Anterioridade; 
B) Legalidade; 
C) Proporcionalidade; 
D) Liberdade; 
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E) Moralidade. 
 
QUESTÃO 38 
Assinale a opção que aponta de forma incorreta os 
preceitos relativos aos direitos e garantias 
fundamentais assegurados constitucionalmente. 
 
A) Ninguém será privado de direitos por motivo de 

crença religiosa ou de convicção filosófica ou 
política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 
cumprir prestação alternativa, fixada em lei 

B) É livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença 

C) São violáveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação 

D) 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 

E) É inviolável o sigilo da correspondência e das 
comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, 
por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que 
a lei estabelecer para fins de investigação 
criminal ou instrução processual penal 

 
QUESTÃO 39 
Assinale a opção que aponta de forma incorreta a 
característica inerente à instituição do júri popular. 
 
A) Plenitude de defesa; 
B) Sigilo das votações; 
C) Soberania dos veredictos; 
D) Competência para o julgamento dos crimes 

dolosos contra a vida; 
E) Irrecorribilidade das decisões. 
 
QUESTÃO 40 
Assinale a opção que aponta corretamente a 
hipótese ocasionadora da impossibilidade de 
concessão de extradição aos estrangeiros. 
 
A) Cometimento de crime contra a honra; 
B) Cometimento de crime contra o patrimônio; 
C) Cometimento de crime político ou de opinião; 
D) Cometimento de crime contra a ordem tributária; 
E) Cometimento de crime de tráfico ilícito de 

entorpecentes. 
 
QUESTÃO 41 
Assinale a opção que aponta de forma incorreta um 
direito social constitucionalmente assegurado. 
 
A) Saúde; 

B) Educação; 
C) Moradia; 
D) Religião; 
E) Lazer. 
 
QUESTÃO 42 
Assinale a opção que aponta de forma incorreta um 
princípio norteador da administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
 
A) Legalidade; 
B) Imparcialidade; 
C) Moralidade; 
D) Publicidade; 
E) Eficiência. 
 
QUESTÃO 43 
Assinale a opção que aponta de forma incorreta a 
disposição aplicável ao servidor público da 
administração direta, autárquica e fundacional, no 
exercício de mandato eletivo. 
 
A) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual 

ou distrital, ficará afastado de seu cargo, 
emprego ou função; 

B) Investido no mandato de Prefeito, será afastado 
do cargo, emprego ou função, sendo-lhe vedado 
optar pela sua remuneração; 

C) Investido no mandato de Vereador, havendo 
compatibilidade de horários, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, 
sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, 
não havendo compatibilidade, será aplicada a 
norma do inciso anterior; 

D) Em qualquer caso que exija o afastamento para o 
exercício de mandato eletivo, seu tempo de 
serviço será contado para todos os efeitos legais, 
exceto para promoção por merecimento; 

E) Para efeito de benefício previdenciário, no caso 
de afastamento, os valores serão determinados 
como se no exercício estivesse. 

 
QUESTÃO 44 
Assinale a opção que aponta de forma incorreta o 
critério a ser observado na fixação dos padrões de 
vencimento e dos demais componentes do sistema 
remuneratório dos servidores públicos civis nos 
termos da Constituição Federal. 
 
A) A natureza da carreira; 
B) O grau de responsabilidade; 
C) A complexidade dos cargos; 
D) Os requisitos para investidura; 
E) A localização geográfica em que será 

desempenhado. 
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QUESTÃO 45 
Nos termos do art. 41 da Constituição Federal, os 
servidores adquirem estabilidade: 
 
A) Após um ano de efetivo exercício os servidores 

nomeados para cargo de provimento efetivo em 
virtude de concurso público; 

B) Após dois anos de efetivo exercício os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em 
virtude de concurso público; 

C) Após três anos de efetivo exercício os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em 
virtude de concurso público; 

D) Após quatro anos de efetivo exercício os 
servidores nomeados para cargo de provimento 
efetivo em virtude de concurso público; 

E) Após cinco anos de efetivo exercício os 
servidores nomeados para cargo de provimento 
efetivo em virtude de concurso público. 

 
QUESTÃO 46 
Invalidada por sentença judicial a demissão do 
servidor estável, ele sofrerá: 
 
A) Readaptação; 
B) Reversão; 
C) Nomeação; 
D) Reintegração; 
E) Aproveitamento. 
 
QUESTÃO 47 
A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 
órgãos, EXCETO: 
 
A) Polícia federal; 
B) Polícia rodoviária federal; 
C) Polícia ferroviária federal; 
D) Polícias civis; 
E) Polícias náutica. 
 
QUESTÃO 48 
As funções de polícia judiciária e a apuração de 
infrações penais, exceto as militares, competem a: 
 
A) Polícia Federal; 
B) Polícia rodoviária federal; 
C) Polícia ferroviária federal; 
D) Polícia civil; 
E) Polícia militar. 
 
QUESTÃO 49 
O direito a proteção especial à criança e ao 
adolescente não abrangerá o seguinte aspecto: 
 
A) Idade mínima de doze anos para admissão ao 

trabalho; 

B) Garantia de direitos previdenciários e 
trabalhistas; 

C) Garantia de acesso do trabalhador adolescente à 
escola; 

D) Garantia de pleno e formal conhecimento da 
atribuição de ato infracional, igualdade na relação 
processual e defesa técnica por profissional 
habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar 
específica; 

E) Obediência aos princípios de brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição peculiar 
de pessoa em desenvolvimento, quando da 
aplicação de qualquer medida privativa da 
liberdade; 

 
QUESTÃO 50 
É garantida a gratuidade dos transportes coletivos 
urbanos aos maiores de: 
 
A) 50 anos; 
B) 55 anos; 
C) 60 anos; 
D) 65 anos; 
E) 70 anos. 







