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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

Leia o texto para responder as questões de 01 a 08: 

 

No aeroporto 
 

Viajou meu amigo Pedro. Fui levá-lo ao Galeão, onde esperamos três horas o seu 

quadrimotor. Durante esse tempo, não faltou assunto para nos entretermos, embora não 

falássemos da vã e numerosa matéria atual. Sempre tivemos muito assunto, e não 

deixamos de explorá-lo a fundo. Embora Pedro seja extremamente parco de palavras e, a 

bem dizer, não se digne a pronunciar nenhuma. Quando muito, emite sílabas; o mais é 

conversa de gestos e expressões, pelos quais se faz entender admiravelmente. É o seu 

sistema. 

Passou dois meses e meio na nossa casa, e foi hóspede ameno. Sorria para os 

moradores, com ou sem motivo plausível. Era a sua arma, não direi secreta, porque 

ostensiva. A vista da pessoa humana lhe dá prazer. Seu sorriso foi logo considerado 

sorriso especial, revelador de boas intenções para com o mundo ocidental e o 

oriental, e em particular o nosso trecho de rua. Fornecedores, vizinhos e 

desconhecidos, gratificados com esse sorriso (encantador, apesar da falta de dentes), 

abonam a classificação. 

[...] 

Objeto que visse em nossa mão, requisitava-o. Gosta de óculos alheios (e não os 

usa), relógios de pulso, copos, xícaras e vidros em geral, artigos de escritório, 

botões simples ou de punho. Não é colecionado; gosta das coisas para pegá-las, mirá-

las e (é seu costume ou sua mania, que se há de fazer) pô-las na boca. Quem não o 

conhece diz que é péssimo costume, porém duvido que mantenha este juízo diante de 

Pedro, de seu sorriso sem malícia e de suas pupilas azuis_ porque me esquecia dizer 

que tem olhos azuis, cor que afasta qualquer suspeita ou acusação apressada, sobre a 

razão íntima de seus atos. 

Poderia acusá-lo de incontinência, porque não sabia distinguir entre os 

cômodos, e o que lhe ocorria fazer, fazia em qualquer parte? Zangar-me com ele porque 

destruiu a lâmpada do escritório? Não. Jamais me voltei para Pedro que ele não me 

sorrisse; tivesse eu um impulso de irritação e me sentiria desarmado com a sua azul 

maneira de olhar-me. Eu sabia que essas coisas eram indiferentes à nossa amizade e, 

até que a nossa amizade lhes conferia caráter necessário, de prova; ou gratuito, de 

poesia e jogo. 

Viajou meu amigo Pedro. Fico refletindo na falta que faz um amigo de um ano de 

idade a seu companheiro já vivido e puído. De repente o aeroporto ficou vazio. 
Carlos Drummond de Andrade 

 

 

QUESTÃO 01 - Sobre o texto, marque o 

item incorreto: 

 

A) O texto foi intencionalmente 

construído de forma ambígua sobre a 

identidade da personagem Pedro para 

prender a atenção do leitor; 

B) Logo no primeiro parágrafo, o autor 

deixa clara a identidade da 

personagem Pedro; 

C) A identidade de Pedro só é revelada 

no último parágrafo; 

D) Ao longo do texto o autor fornece ao 

leitor pistas sobre a identidade de 

Pedro; 

E) Os comportamentos iniciais de Pedro 

induzem o leitor a erro quanto à 

identidade dele. 

 

 

 

 

QUESTÃO 02 - Em: “Viajou meu amigo 

Pedro”. O sujeito classifica-se como: 

 

A) Simples; 

B) Composto; 

C) Indeterminado; 

D) Oculto; 

E) Oração sem sujeito. 

 

QUESTÃO 03 - Na oração: “...embora não 

falássemos da vã e numerosa matéria 

atual”. A conjunção que inicia a oração 

tem valor semântico de: 

 

A) Condição; 

B) Causa; 

C) Conseqüência; 

D) Concessão; 

E) Finalidade. 
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QUESTÃO 04 - Em: “A vista da pessoa 

humana lhe dá prazer.” O termo grifado 

exerce função sintática de: 
 

A) Sujeito; 

B) Objeto direto; 

C) Objeto indireto; 

D) Objeto direto preposicionado; 

E) Complemento nominal. 
 

QUESTÃO 05 - “Fico refletindo na falta 

que faz um amigo de um ano de idade a 

seu companheiro já vivido e puído”. A 

palavra destacada classifica-se 

morfologicamente como: 
 

A) Adjetivo; 

B) Substantivo; 

C) Verbo; 

D) Advérbio; 

E) Pronome. 
 

QUESTÃO 06 - Marque o item em que há 

erro na separação de sílabas das 

palavras do texto: 
 

A) Vi-a-jou, Ga-le-ão, a-tu-al, dig-ne; 

B) Mais, quais, ad-mi-ra-vel-men-te, 

seu; 

C) Ru-a, plau-sí-vel, e-ra, su-as; 

D) A-lhei-os, ju-í-zo, di-an-te, es-que-

ci-a; 

E) O-cor-ria, qual-quer, des-tru-i-u, 

ja-mais. 
 

QUESTÃO 07 - Os verbos destacados das 

orações do texto estão conjugados 

respectivamente nos tempos: 
 

I. “embora não falássemos da vã e 

numerosa matéria atual”; 

II. “e me sentiria desarmado...”; 

III. “Objeto que visse em nossa mão, 

requisitava-o”; 

IV. “De repente o aeroporto ficou 

vazio.”            
 

A) Pretérito perfeito do indicativo, 

pretérito imperfeito do indicativo, 

pretérito perfeito do indicativo, 

futuro do presente; 

B) Pretérito imperfeito do subjuntivo, 

futuro do pretérito, pretérito 

imperfeito do indicativo, pretérito 

perfeito do indicativo; 

C) Pretérito imperfeito do subjuntivo, 

futuro do pretérito, pretérito 

perfeito do indicativo, pretérito 

perfeito do indicativo; 

D) Pretérito perfeito do indicativo, 

futuro do pretérito, pretérito 

perfeito do indicativo, pretérito 

perfeito do indicativo; 

E) Pretérito imperfeito do subjuntivo, 

futuro do presente, pretérito 

imperfeito do indicativo, pretérito 

perfeito do indicativo. 
 

QUESTÃO 08 - Em: “Embora Pedro seja 

extremamente parco de palavras e, a bem 

dizer, não se digne a pronunciar 

nenhuma”. As vírgulas foram usadas para: 
 

A) Separar termos coordenados; 

B) Intercalar vocativo; 

C) Separar uma oração adjetiva de valor 

explicativo; 

D) Separar as partículas e expressões de 

explicação; 

E) Indicar elipse do verbo. 
 

QUESTÃO 09 - Marque o item em que há 

erro na regência verbal: 
 

A) Costumo obedecer preceitos éticos; 

B) São essas as atitudes de que 

discordo; 

C) É preferível comprar sapato toda 

semana a abastecer o carro; 

D) O governo assistiu os desabrigados, 

dando-lhes comida e água; 

E) Paguei-lhe o salário do mês. 
 

QUESTÃO 10 - Observe a charge: 
 

  
 

Na charge o verbo fazer está no plural 

para concordar com o sujeito netos. 

Marque o item em que há desvio da norma 

padrão quanto à concordância verbal: 
 

A) Aceitam-se encomendas de doces e 

salgados; 

B) Deve haver muitas pessoas concorrendo 

a uma vaga; 

C) Cada um dos concorrentes deve 

acreditar no que sabe; 

D) Acreditam-se em milagres e contos de 

fadas; 

E) Faz meses que não a vejo. 
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Leia a tirinha e responda às questões 11 e 12: 

 

 
 

QUESTÃO 11 - No segundo quadrinho, o uso do pronome oblíquo me iniciando a oração “me 

deixe colocar meu tênis de corrida” foge à norma padrão. Marque o item em que há 

também erro na colocação pronominal: 

 

A) Quanto custa-nos dizer a verdade; 

B) Não lhe pedirei nada; 

C) Por este processo, ter-se-iam obtido melhores resultados; 

D) Diga-me isto só, murmurou ele; 

E) Acaso lhe faltam recursos? 

 

QUESTÃO 12 - Assim como tênis e aceitável, estão corretamente acentuados pela mesma 

regra as palavras: 

 

A) Herói e retratável; 

B) Vôlei e amável; 

C) Lápis e fácil; 

D) Sábio e móvel; 

E) Vênus e álbum. 

 

ANOTAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

4 de 11 

QUESTÃO 13 - Marque a opção em que a 

forma de tratamento não está adequada ao 

locutário: 

 

A) Vossa Senhoria: pessoas de cerimônia, 

principalmente na correspondência 

comercial, para funcionários 

graduados; 

B) Vossa Reverendíssima: para 

sacerdotes; 

C) Vossa Majestade: para reis e rainhas; 

D) Vossa Eminência: para altas 

autoridades; 

E) Vossa Santidade: para o Papa. 

 

QUESTÃO 14 - Não é característica da 

redação oficial: 

 

A) Clareza; 

B) Concisão; 

C) Objetividade; 

D) Linguagem não padrão; 

E) Adequação vocabular. 

 

QUESTÃO 15 - Relacione os textos a suas 

características: 

 

1. Requerimento; 

2. Carta Oficial; 

3. Ofício; 

4. telegrama. 

 

(  ) Tem como finalidade o tratamento de 

assuntos oficiais pelos órgãos da 

administração pública entre si ou 

com particulares. Contem as 

seguintes partes: tipo e número do 

expediente, local e data, 

destinatário, texto, fecho, 

assinatura e identificação do 

signatário; 

(  ) É um tipo de correspondência 

utilizada por alguns órgãos 

públicos em situações não 

cerimoniosas com relação a pessoas 

estranhas ao serviço público; 

(  ) É um meio de comunicação rápida, 

empregada sobretudo em casos 

urgentes. A linguagem é inteligível 

e pode usar sinais. Deve ser mais 

objetivo possível; 

(  ) É um instrumento utilizado para os 

mais diferentes tipos de 

solicitações às autoridades ou a 

órgãos públicos. É composto por: 

nome e qualificação do requerente, 

exposição e solicitação, pedido de 

deferimento, localidade e data, 

assinatura. 

 

 

A sequência correta é: 

 

A) 3, 2, 4, 1; 

B) 3, 2, 1, 4; 

C) 2, 3, 4, 1; 

D) 2, 3, 1, 4; 

E) 4, 3, 2, 1. 

 

ANOTAÇÕES 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 - A administração pública 

direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de: 

 

A) Legalidade, pessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência; 

B) Legalidade, impessoalidade, 

imoralidade, publicidade e 

eficiência; 

C) Ilegalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência; 

D) Legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e 

ineficiência; 

E) Legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

 

QUESTÃO 17 - Assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A) Os cargos, empregos e funções 

públicas são acessíveis aos 

brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, 

assim como aos estrangeiros, na forma 

da lei; 

B) A investidura em cargo ou emprego 

público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração; 

C) O prazo de validade do concurso 

público será, no mínimo, dois anos, 

prorrogável uma vez, por igual 

período; 

D) Durante o prazo improrrogável 

previsto no edital de convocação, 

aquele aprovado em concurso público 

de provas ou de provas e títulos será 

convocado com prioridade sobre novos 

concursados para assumir cargo ou 

emprego, na carreira; 

E) As funções de confiança, exercidas 

exclusivamente por servidores 

ocupantes de cargo efetivo, e os 

cargos em comissão, a serem 

preenchidos por servidores de 

carreira nos casos, condições e 

percentuais mínimos previstos em lei, 

destinam-se apenas às atribuições de 

direção, chefia e assessoramento. 

 

 

QUESTÃO 18 - Assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A) É obrigatório ao servidor público 

civil o direito à livre associação 

sindical 

B) O direito de greve será exercido nos 

termos e nos limites definidos em lei 

específica 

C) A lei reservará percentual dos cargos 

e empregos públicos para as pessoas 

portadoras de deficiência e definirá 

os critérios de sua admissão 

D) A lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária 

de excepcional interesse público 

E) Os vencimentos dos cargos do Poder 

Legislativo e do Poder Judiciário não 

poderão ser superiores aos pagos pelo 

Poder Executivo 

 

QUESTÃO 19 - Assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A) A publicidade dos atos, programas, 

obras, serviços e campanhas dos 

órgãos públicos deverá ter caráter 

educativo, informativo ou de 

orientação social, dela devendo 

constar nomes, símbolos ou imagens 

que caracterizem promoção pessoal de 

autoridades ou servidores públicos; 

B) A lei disciplinará as formas de 

participação do usuário na 

administração pública direta e 

indireta; 

C) Os atos de improbidade administrativa 

importarão a suspensão dos direitos 

políticos, a perda da função pública, 

a indisponibilidade dos bens e o 

ressarcimento ao erário, na forma e 

gradação previstas em lei, sem 

prejuízo da ação penal cabível; 

D) A lei estabelecerá os prazos de 

prescrição para ilícitos praticados 

por qualquer agente, servidor ou não, 

que causem prejuízos ao erário, 

ressalvadas as respectivas ações de 

ressarcimento; 

E) As pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a 

terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. 
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QUESTÃO 20 - Sobre os servidores 

públicos, assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A) Aos aposentados, é assegurado o 

reajustamento dos benefícios para 

preservar-lhes, em caráter 

permanente, o valor real, conforme 

critérios estabelecidos em lei; 

B) O tempo de contribuição federal, 

estadual ou municipal não será 

contado para efeito de aposentadoria 

e o tempo de serviço correspondente 

para efeito de disponibilidade; 

C) A lei não poderá estabelecer qualquer 

forma de contagem de tempo de 

contribuição fictício; 

D) Ao servidor ocupante, exclusivamente, 

de cargo em comissão declarado em lei 

de livre nomeação e exoneração bem 

como de outro cargo temporário ou de 

emprego público, aplica-se o regime 

geral de previdência social; 

E) Ressalvadas as aposentadorias 

decorrentes dos cargos acumuláveis na 

forma prevista na Constituição 

Federal, é vedada a percepção de mais 

de uma aposentadoria à conta do 

regime de previdência oficial. 

 

QUESTÃO 21 - Segundo o disposto na 

Constituição Federal, os servidores 

nomeados para cargo de provimento 

efetivo em virtude de concurso público 

são estáveis após: 

 

A) 1 ano de efetivo exercício; 

B) 2 anos de efetivo exercício; 

C) 3 anos de efetivo exercício; 

D) 4 anos de efetivo exercício; 

E) 5 anos de efetivo exercício. 

 

QUESTÃO 22 - Assinale a alternativa que 

aponta corretamente a modalidade de 

licitação que ocorre entre interessados 

devidamente cadastrados ou que atenderem 

a todas as condições exigidas para 

cadastramento até o terceiro dia 

anterior à data do recebimento das 

propostas, observada a necessária 

qualificação: 

 

A) Concorrência; 

B) Tomada de preços; 

C) Convite; 

D) Concurso; 

E) Leilão. 

 

 

 

QUESTÃO 23 - Assinale a alternativa que 

aponta corretamente a hipótese de 

licitação inexigível: 

 

A) Para aquisição de materiais, 

equipamentos, ou gêneros que só 

possam ser fornecidos por produtor, 

empresa ou representante comercial 

exclusivo, vedada a preferência de 

marca, devendo a comprovação de 

exclusividade ser feita através de 

atestado fornecido pelo órgão de 

registro do comércio do local em que 

se realizaria a licitação ou a obra 

ou o serviço, pelo Sindicato, 

Federação ou Confederação Patronal, 

ou, ainda, pelas entidades 

equivalentes; 

B) Nas compras de hortifrutigranjeiros, 

pão e outros gêneros perecíveis, no 

tempo necessário para a realização 

dos processos licitatórios 

correspondentes, realizadas 

diretamente com base no preço do dia; 

C) Na contratação de instituição 

brasileira incumbida regimental ou 

estatutariamente da pesquisa, do 

ensino ou do desenvolvimento 

institucional, ou de instituição 

dedicada à recuperação social do 

preso, desde que a contratada detenha 

inquestionável reputação ético-

profissional e não tenha fins 

lucrativos; 

D) Para a aquisição de bens ou serviços 

nos termos de acordo internacional 

específico aprovado pelo Congresso 

Nacional, quando as condições 

ofertadas forem manifestamente 

vantajosas para o Poder Público; 

E) Para a aquisição ou restauração de 

obras de arte e objetos históricos, 

de autenticidade certificada, desde 

que compatíveis ou inerentes às 

finalidades do órgão ou entidade. 

 

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 24 - O processo de dispensa, de 

inexigibilidade ou de retardamento, 

previstos na Lei de Licitações e 

Contratos da Administração, não será 

instruído com o seguinte elemento: 

 

A) Caracterização da situação 

emergencial ou calamitosa que 

justifique a dispensa, quando for o 

caso; 

B) Razão da escolha do fornecedor ou 

executante; 

C) Justificativa do preço; 

D) Documento de aprovação dos projetos 

de pesquisa aos quais os bens serão 

alocados; 

E) Atestado de qualificação técnica 

expedido por instituição estrangeira 

responsável pelo aferimento da 

capacidade do executante. 

 

QUESTÃO 25 - Para a habilitação nas 

licitações não se exigirá dos 

interessados documentação relativa a: 

 

A) Habilitação jurídica; 

B) Qualificação técnica; 

C) Qualificação econômico-financeira; 

D) Marketing institucional; 

E) Regularidade fiscal. 

 

QUESTÃO 26 - Assinale a alternativa que 

aponta incorretamente a cláusula 

necessária em todo contrato 

administrativo: 

 

A) O objeto e seus elementos 

característicos; 

B) O regime de execução ou a forma de 

fornecimento; 

C) O preço e as condições de pagamento, 

os critérios, data-base e 

periodicidade do reajustamento de 

preços, os critérios de atualização 

monetária entre a data do 

adimplemento das obrigações e a do 

efetivo pagamento; 

D) Os prazos de início de etapas de 

execução, de conclusão, de entrega, 

de observação e de recebimento 

definitivo, conforme o caso; 

E) O crédito pelo qual correrá a 

despesa, independentemente da 

indicação da classificação funcional 

programática e da categoria 

econômica. 

 

QUESTÃO 27 - Assinale a alternativa que 

contém um atributo do poder de polícia: 

 

A) Vinculação; 

B) Executoriedade condicionada; 

C) Coercibilidade; 

D) Ostensividade; 

E) Automação. 

 

QUESTÃO 28 - Assinale a alternativa que 

aponta de forma incorreta um dos 

atributos do ato administrativo: 

 

A) Irreversibilidade; 

B) Presunção de legitimidade e 

veracidade; 

C) Imperatividade; 

D) Auto-executoriedade; 

E) Tipicidade. 

 

QUESTÃO 29 - Assinale a alternativa que 

não contém um dos elementos do ato 

administrativo: 

 

A) Sujeito; 

B) Objeto; 

C) Forma; 

D) Finalidade; 

E) Registro. 

 

QUESTÃO 30 - O ato administrativo 

discricionário pelo qual a Administração 

extingue um ato válido, por razões de 

oportunidade e conveniência, denomina-

se: 

 

A) Anulação; 

B) Invalidação; 

C) Convalidação; 

D) Revogação; 

E) Confirmação. 

 

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 31 - Assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A) A criança e o adolescente gozam de 

todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem 

prejuízo da proteção integral de que 

trata o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, assegurando-se-lhes, por 

lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, a fim de 

lhes facultar o desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e 

social, em condições de liberdade e 

de dignidade; 

B) É dever da família, da comunidade, da 

sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e 

à convivência familiar e comunitária; 

C) Nenhuma criança ou adolescente será 

objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e 

opressão, punido na forma da lei 

qualquer atentado, por ação ou 

omissão, aos seus direitos 

fundamentais; 

D) Na interpretação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente levar-se-ão 

em conta os fins sociais a que ele se 

dirige, as exigências do bem comum, 

os direitos e deveres individuais e 

coletivos, e a condição peculiar da 

criança e do adolescente como pessoas 

em desenvolvimento; 

E) Considera-se criança, para os efeitos 

do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a pessoa até doze anos 

de idade incompletos, e adolescente 

aquela entre doze e dezesseis anos de 

idade. 

 

QUESTÃO 32 - Para a promoção do Direito 

à vida e à Saúde, os hospitais e demais 

estabelecimentos de atenção à saúde de 

gestantes, públicos e particulares, não 

são obrigados a: 

 

A) Manter registro das atividades 

desenvolvidas, através de prontuários 

individuais, pelo prazo de vinte e um 

anos; 

B) Identificar o recém-nascido mediante 

o registro de sua impressão plantar e 

digital e da impressão digital da 

mãe, sem prejuízo de outras formas 

normatizadas pela autoridade 

administrativa competente; 

C) Proceder a exames visando ao 

diagnóstico e terapêutica de 

anormalidades no metabolismo do 

recém-nascido, bem como prestar 

orientação aos pais; 

D) Fornecer declaração de nascimento 

onde constem necessariamente as 

intercorrências do parto e do 

desenvolvimento do neonato; 

E) Manter alojamento conjunto, 

possibilitando ao neonato a 

permanência junto à mãe. 

 

QUESTÃO 33 - Assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A) A criança e o adolescente portadores 

de deficiência receberão atendimento 

especializado; 

B) Incumbe ao poder público fornecer 

gratuitamente àqueles que 

necessitarem os medicamentos, 

próteses e outros recursos relativos 

ao tratamento, habilitação ou 

reabilitação; 

C) Os estabelecimentos de atendimento à 

saúde deverão proporcionar condições 

para a permanência em tempo integral 

de um dos pais ou responsável, nos 

casos de internação de criança ou 

adolescente; 

D) Os casos de suspeita ou confirmação 

de maus-tratos contra criança ou 

adolescente serão facultativamente 

comunicados ao Conselho Tutelar da 

respectiva localidade, sem prejuízo 

de outras providências legais; 

E) As gestantes ou mães que manifestem 

interesse em entregar seus filhos 

para adoção serão obrigatoriamente 

encaminhadas à Justiça da Infância e 

da Juventude. 

 

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 34 - Assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A) Toda criança ou adolescente tem 

direito a ser criado e educado no 

seio da sua família e, 

excepcionalmente, em família 

substituta, assegurada a convivência 

familiar e comunitária, em ambiente 

livre da presença de pessoas 

dependentes de substâncias 

entorpecentes; 

B) Toda criança ou adolescente que 

estiver inserido em programa de 

acolhimento familiar ou institucional 

terá sua situação reavaliada, no 

máximo, a cada 12 (doze) meses, 

devendo a autoridade judiciária 

competente, com base em relatório 

elaborado por equipe 

interprofissional ou 

multidisciplinar, decidir de forma 

fundamentada pela possibilidade de 

reintegração familiar ou colocação em 

família substituta, em quaisquer das 

modalidades previstas em Lei; 

C) A permanência da criança e do 

adolescente em programa de 

acolhimento institucional não se 

prolongará por mais de 2 (dois) anos, 

salvo comprovada necessidade que 

atenda ao seu superior interesse, 

devidamente fundamentada pela 

autoridade judiciária; 

D) A manutenção ou reintegração de 

criança ou adolescente à sua família 

terá preferência em relação a 

qualquer outra providência, caso em 

que será esta incluída em programas 

de orientação e auxílio; 

E) Os filhos, havidos ou não da relação 

do casamento, ou por adoção, terão os 

mesmos direitos e qualificações, 

proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à 

filiação. 

 

QUESTÃO 35 - Não é dever do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente: 

 

A) Ensino fundamental, obrigatório e 

gratuito, inclusive para os que a ele 

não tiveram acesso na idade própria; 

B) Progressiva extensão da 

obrigatoriedade e gratuidade ao 

ensino médio; 

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 oito anos de 

idade; 

E) Acesso aos níveis mais elevados do 

ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de 

cada um. 

 

QUESTÃO 36 - Assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A) Ao adolescente até dezesseis anos de 

idade é assegurada bolsa de 

aprendizagem; 

B) A proteção ao trabalho dos 

adolescentes é regulada por 

legislação especial, sem prejuízo do 

disposto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente; 

C) Considera-se aprendizagem a formação 

técnico-profissional ministrada 

segundo as diretrizes e bases da 

legislação de educação em vigor; 

D) É proibido qualquer trabalho a 

menores de quatorze anos de idade, 

salvo na condição de aprendiz; 

E) Ao adolescente aprendiz, maior de 

quatorze anos, são assegurados os 

direitos trabalhistas e 

previdenciários. 

 

QUESTÃO 37 - Assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A) O poder público, através do órgão 

competente, regulará as diversões e 

espetáculos públicos, informando 

sobre a natureza deles, as faixas 

etárias a que não se recomendem, 

locais e horários em que sua 

apresentação se mostre inadequada; 

B) Os responsáveis pelas diversões e 

espetáculos públicos deverão afixar, 

em lugar visível e de fácil acesso, à 

entrada do local de exibição, 

informação destacada sobre a natureza 

do espetáculo e a faixa etária 

especificada no certificado de 

classificação; 

C) Toda criança ou adolescente terá 

acesso às diversões e espetáculos 

públicos classificados como adequados 

a qualquer faixa etária; 

D) As crianças menores de dez anos 

somente poderão ingressar e 

permanecer nos locais de apresentação 

ou exibição quando acompanhadas dos 

pais ou responsável; 

E) As emissoras de rádio e televisão 

somente exibirão, no horário 

recomendado para o público infanto 

juvenil, programas com finalidades 

educativas, artísticas, culturais e 

informativas. 
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QUESTÃO 38 - A conduta descrita como 

crime ou contravenção penal quando 

pratica por criança ou adolescente 

considera-se: 

 

A) Crime comum; 

B) Crime infantil; 

C) Crime infanto-juvenil; 

D) Ato infracional; 

E) Ato criminoso infantil. 

 

QUESTÃO 39 - Na apuração de ato 

infracional praticado por adolescente, a 

internação, antes da sentença, pode ser 

determinada pelo prazo máximo de: 

 

A) 15 dias; 

B) 30 dias; 

C) 45 dias; 

D) 60 dias; 

E) 180 dias. 

 

QUESTÃO 40 - Assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A) A internação do adolescente constitui 

medida privativa da liberdade, 

sujeita aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à 

condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento; 

B) Durante o período de internação do 

adolescente, será permitida a 

realização de atividades externas, a 

critério da equipe técnica da 

entidade, salvo expressa determinação 

judicial em contrário; 

C) A medida de internação de adolescente 

não comporta prazo determinado, 

devendo sua manutenção ser 

reavaliada, mediante decisão 

fundamentada, no máximo a cada doze 

meses; 

D) Em nenhuma hipótese o período máximo 

de internação de adolescente excederá 

a três anos; 

E) Atingido o limite estabelecido pela 

Lei para internação de adolescente, 

este deverá ser liberado, colocado em 

regime de semi-liberdade ou de 

liberdade assistida. 

 

QUESTÃO 41 - 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, constitui crime de: 

 

A) Apropriação indébita; 

B) Furto; 

C) Roubo; 

D) Peculato; 

E) Corrupção ativa. 

 

QUESTÃO 42 - Exigir o funcionário, para 

si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função 

ou antes de assumi-la, mas em razão 

dela, vantagem indevida, constitui o 

crime de: 

 

A) Peculato; 

B) Concussão; 

C) Corrupção ativa; 

D) Corrupção passiva; 

E) Apropriação indébita. 

 

QUESTÃO 43 - Patrocinar, direta ou 

indiretamente, interesse privado perante 

a administração pública, valendo-se da 

qualidade de funcionário, constitui o 

crime de: 

 

A) Prevaricação; 

B) Corrupção ativa; 

C) Peculato; 

D) Advocacia administrativa; 

E) Concussão. 

 

QUESTÃO 44 - Assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A) Qualquer pessoa do povo poderá e as 

autoridades policiais e seus agentes 

deverão prender quem quer que seja 

encontrado em flagrante delito; 

B) Nas infrações permanentes, entende-se 

o agente em flagrante delito enquanto 

não cessar a permanência; 

C) Na prisão em flagrante, apresentado o 

preso à autoridade competente, ouvirá 

esta o condutor e colherá, desde 

logo, sua assinatura, entregando a 

este cópia do termo e recibo de 

entrega do preso; 

D) A prisão de qualquer pessoa e o local 

onde se encontre serão comunicados 

imediatamente ao juiz competente e à 

família do preso ou a pessoa por ele 

indicada no caso de prisão em 

flagrante; 

E) Dentro de 48h (quarenta e oito horas) 

depois da prisão, será encaminhado ao 

juiz competente o auto de prisão em 

flagrante acompanhado de todas as 

oitivas colhidas e, caso o autuado 

não informe o nome de seu advogado, 

cópia integral para a Defensoria 

Pública. 
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QUESTÃO 45 - Não se considera em 

flagrante delito aquele que: 

 

A) É perseguido pela autoridade, pelo 

ofendido ou por qualquer pessoa, 

ainda que a perseguição não se inicie 

imediatamente após a prática do 

crime, mas ocorra nas 24h seguintes a 

sua prática; 

B) Acaba de cometê-la; 

C) É perseguido, logo após, pela 

autoridade, pelo ofendido ou por 

qualquer pessoa, em situação que faça 

presumir ser autor da infração; 

D) É encontrado, logo depois, com 

instrumentos, armas, objetos ou 

papéis que façam presumir ser ele 

autor da infração; 

E) Está cometendo a infração penal. 

 

QUESTÃO 46 - Assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A) 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; 

B) A prisão preventiva poderá ser 

decretada como garantia da ordem 

pública, da ordem econômica, por 

conveniência da instrução criminal, 

ou para assegurar a aplicação da lei 

penal, quando houver prova da 

existência do crime e indício 

suficiente de autoria; 

C) Será admitida a decretação da prisão 

preventiva nos crimes dolosos punidos 

com detenção, quando se apurar que o 

indiciado é vadio ou, havendo dúvida 

sobre a sua identidade, não fornecer 

ou não indicar elementos para 

esclarecê-la; 

D) O despacho que decretar ou denegar a 

prisão preventiva prescinde de 

fundamentação; 

E) O juiz poderá revogar a prisão 

preventiva se, no correr do processo, 

verificar a falta de motivo para que 

subsista, bem como de novo decretá-

la, se sobrevierem razões que a 

justifiquem. 

 

QUESTÃO 47 - Não constitui 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 

ilegal, ainda que não lhe seja 

comunicada; 

E) Levar à prisão e nela deter quem quer 

que se proponha a prestar fiança, 

permitida em lei. 

 

QUESTÃO 48 - Não constitui uma espécie 

de sanção administrativa aplicável 

autoridade que pratica abuso no 

exercício de cargo, emprego ou função 

pública: 

 

A) Advertência; 

B) Repreensão; 

C) Suspensão do cargo, função ou posto 

por prazo de trinta a trezentos e 

sessenta dias, com perda de 

vencimentos e vantagens; 

D) Destituição de função; 

E) Demissão. 

 

QUESTÃO 49 - Quando, para a realização 

de determinado ato, for exigida a 

apresentação de documento de 

identificação, a pessoa que fizer a 

exigência fará extrair os dados que 

interessarem devolvendo em seguida o 

documento ao seu exibidor no prazo de 

até: 

 

A) 3 dias; 

B) 5 dias; 

C) 10 dias; 

D) 15 dias; 

E) 30 dias. 

 

QUESTÃO 50 - A retenção de qualquer 

documento de identificação pessoal 

constitui: 

 

A) Crime punível com pena de prisão 

simples; 

B) Crime punível com pena de multa; 

C) Crime punível com pena de prisão 

simples e multa; 

D) Contravenção penal punível com pena 

de prisão simples e multa; 

E) Contravenção penal punível com pena 

de prisão simples ou multa. 

 

 




