
CARGO:  GUARDA CIVIL MUNICIPAL AGENTE DE DEFESA SOCIAL–

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Tenha coragem de fazer uma revolução em sua vida e vá atrás do que dita sua alma.”

M01 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

MANHÃ

1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Texto 1:

Quando as populações de várias cidades
europeias aderiram com entusiasmo ao sistema de
aluguel de bicicletas públicas, em meados dos anos
90, vislumbrou-se uma possibilidade real de abrandar
o caos urbano causado pelo trânsito. A implantação
do sistema em Paris, em 2007, tornou-se símbolo de
seu sucesso. O Vélib (de , bicicleta, e ,
liberdade) colocou em circulação 20.600 bicicletas
distribuídas por 1.450 pontos da capital francesa. Por
apenas 1 euro, pode-se alugar uma delas e deixá-la
em outro ponto da cidade num prazo de até 24 horas.
De imediato houve redução do trânsito e uma
melhora da qualidade do ar. Dois anos depois, o
programa enfrenta um problema que põe em risco
sua continuidade: 80% das bicicletas já foram
depredadas ou roubadas. Em outras cidades, como
Barcelona e Copenhague, a porcentagem de
depredação e roubo não chega a 10% da frota das
bicicletas de aluguel. O prejuízo não é pequeno. Cada
bicicleta do Vélib, fabricada especialmente
para o sistema com estrutura reforçada, custa
3.500 dólares.

Exemplares da frota roubada do Vélib já foram
encontrados à venda no mercado negro do Leste
Europeu e do norte da África. Outros foram
abandonados em estradas, muitas vezes depois de
ter as rodas retiradas. “Um índice de vandalismo no
sistema de aluguel de bicicletas superior a 10% da
frota se explica pela ocorrência de problemas
sociais”, disse a VEJA o consultor americano Paul
DiMaio, especialista em políticas públicas de
transporte. Para os franceses, a destruição e o roubo
das bicicletas têm como protagonista a mesma
parcela da população que, em 2005, promoveu uma
onda de incêndio de carros, prédios, escolas e
repartições públicas. São moradores dos subúrbios
pobres, muitos deles imigrantes com dificuldades de
adaptação, que se sentem marginalizados pela
sociedade. As bicicletas que integram o Vélib se
converteram em alvo de seu ressentimento. Como a
maior parte dos 400 quilômetros de ciclovias
disponíveis em Paris está na região central e
glamourosa da cidade, as bicicletas são associadas
ao estilo de vida que eles chamam de “burguês
boêmio”. “Chegou o momento de usar o transporte
alternativo também como forma de inclusão social, ou
o sistema pode ficar inviável”, disse a VEJA o
sociólogo francês Bruno Marzloff, especialista em
mobilidade urbana. Enquanto isso não acontece, a
empresa concessionária do Vélib conserta
1.500 bicicletas por dia.

Não se contava com os vândalos

vélo liberté

(MORAES, Renata,          , 11. set.
2009)

VEJA

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Assinale a opção correta em relação ao texto.

A) O índice de depredação das bicicletas de aluguel
das grandes cidades europeias, como Paris e
Copenhague, é, estatisticamente, o mesmo.

B) A qualidade das bicicletas francesas é inferior à
das frotas de Barcelona e Copenhague, razão
pela qual foram logo destruídas.

C) O trânsito em cidades europeias como Paris
sempre fluiu com facilidade porque os franceses
costumam usar meios de transportes alternativos.

D) O programa de bicicletas de aluguel, implantado
em Paris, conseguiu melhorar o trânsito na cidade
e, consequentemente, o ar que os parisienses
respiravam.

E) A população mais pobre se sente ressentida por
não ter condições financeiras de adquirir
automóveis e ser obrigada a se utilizar das
bicicletas para transporte.

Questão 01

No segundo parágrafo do texto, qual a solução
apresentada para o problema de vandalismo?

A) Tirar as ciclovias do centro de Paris e levá-las até
o subúrbio.

B) Punir mais severamente os vândalos que também
destruíram prédios em 2005.

C) Diminuir o valor do aluguel para que os imigrantes
se adaptem com mais facilidade ao país.

D) Permitir que as bicicletas continuem circulando
pelo centro da cidade.

E) Fazer com que toda a população tenha acesso ao
transporte alternativo.

Questão 02

Quais são, respectivamente, os núcleos dos sujeitos
dos verbos ADERIRAM e VISLUMBROU, no
1º parágrafo do texto?

A) populações – possibilidade.
B) várias – caos.
C) cidades – urbano.
D) europeias – trânsito.
E) cidades – trânsito.

Questão 03
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Se passarmos a forma verbal destacada na frase:
“Exemplares da frota roubada do Vélib já FORAM
ENCONTRADOS à venda no mercado negro do
Leste Europeu e do norte da África.” para a voz ativa,
encontraremos a forma verbal:

A) encontravam.
B) encontrassem.
C) encontraram.
D) encontrariam.
E) encontram.

Questão 04

A oração destacada em: “As bicicletas QUE
INTEGRAM O VÉLIB se converteram em alvo de seu
ressentimento.” é classificada como:

A) subordinada adverbial final.
B) subordinada substantiva subjetiva.
C) coordenada sindética explicativa.
D) subordinada adjetiva explicativa.
E) subordinada adjetiva restritiva.

Questão 05

Assinale a opção em que a concordância verbal está
correta.

A) Conserta-se bicicletas de aluguel.
B) Vende-se peças originais.
C) Precisa-se de funcionários especializados.
D) Aluga-se acessórios para bicicletas.
E) Recebe-se doações.

Questão 06

Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas da frase abaixo.

As bicicletas públicas que fazem parte de um
sistema inaugurado ___ dois anos, como exemplo
para __ cidades do futuro, estão ___ ponto de ser
retiradas de circulação devido ___ problemas com
___ população.

A) há – as – à – à – a
B) há – as – a – a – a
C) À – às – a – à – a
D) À – às – a – a – à
E) A– as – à – a – a

Questão 07

Assinale a opção em que a palavra foi acentuada
seguindo a mesma regra da destacada em:
“(...) 20.600 bicicletas DISTRIBUÍDAS (...).”

A) altruísta.
B) íngreme.
C) útil.
D) inviável.
E) caráter.

Questão 08

Em: “(...) superior a 10% da FROTA (...)”, o
substantivo destacado se caracteriza como coletivo.
Indique a alternativa em que o termo entre parênteses
indica corretamente os elementos integrantes do
substantivo coletivo.

A) banca (jornais).
B) código (leis).
C) fauna (plantas de uma região).
D) vara (cavalos).
E) réstia (batatas).

Questão 11

Assinale a alternativa em que se identifica o sentido
conotativo da linguagem.

A) “Outros foram abandonados em estradas,
muitas vezes depois de ter as rodas retiradas.”

B) “(...) promoveu uma onda de incêndio de carros,
prédios, escolas e repartições públicas.”

C) “(...) colocou em circulação 20.600 bicicletas
distribuídas por 1.450 pontos da capital francesa.”

D) “São moradores dos subúrbios pobres, muitos
deles imigrantes com dificuldades de adaptação
(...).”

E) “Enquanto isso não acontece, a empresa
concessionária do Vélib conserta 1.500 bicicletas
por dia.”

Questão 09

Que função sintática exerce o termo destacado na
frase: “Para os franceses, a destruição e o roubo DAS
BICICLETAS têm como protagonista (...)”?

A) objeto direto.
B) objeto indireto.
C) adjunto adnominal.
D) complemento nominal.
E) predicativo do objeto.

Questão 10
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No texto, em relação ao período anterior, o trecho
“(...) já que ele está evitando um carro na via (...)”
indica:

A) condição.
B) consequência.
C) conclusão.
D) finalidade.
E) causa.

Questão 12

Leia, abaixo, um trecho de uma entrevista com o
diretor geral da Viaciclo, Carlos Milton Della Giustina.

Texto 2:

A falta de respeito vem da falta de
conhecimento do próprio Código de Trânsito. Eles
pensam que são os donos da via pública e a
impunidade agrava ainda mais o problema. Se os
motoristas vissem o usuário da bicicleta como um
aliado, já que ele está evitando um carro na via,
muitos outros poderiam fazer o mesmo. O grande
problema no Brasil é que enxergam a bicicleta como
brinquedo e/ou transporte de pobre, não vendo que
muitos a usariam por opção, o que já vem
acontecendo por ser um veículo ágil, rápido para
distâncias curtas, principalmente nos grandes
centros.

A falta de respeito dos motoristas com os
ciclistas é o grande problema, então?

( D i s p o n í v e l e m : < h t t p : / / w w w. d e t r a n . p r . g o v. b r /
arquivos/File/revistadetransito/2006/detransitoedicao40.pdf”.>
Acesso em 19.jan.2012)

Em: “(...) não vendo que muitos A usariam por opção,
O QUE já vem acontecendo por ser um veículo ágil,
rápido para distâncias curtas, principalmente nos
grandes centros.”, as palavras destacadas
classificam-se como:

A) artigo definido – artigo definido – preposição.
B) artigo definido – pronome pessoal oblíquo –

conjunção.
C) preposição – artigo definido – pronome

demonstrativo.
D) pronome pessoal ob l íquo – pronome

demonstrativo – pronome relativo.
E) pronome pessoal oblíquo – artigo definido –

preposição.

Questão 13

Questão 16

Segundo a Constituição Federal, no que tange aos
direitos e deveres individuais e coletivos, é correto
afirmar:

A) É inviolável a liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercício dos
cultos religiosos; porém, não é garantida a
proteção aos locais de culto e a suas liturgias.

B) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de
assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva.

C) A casa é asilo inviolável do indivíduo, não se
podendo nela penetrar, em hipótese alguma, sem
o consentimento do morador.

D) São invioláveis a intimidade, a honra e a imagem
das pessoas, sendo descabida a indenização pelo
dano moral decorrente de sua violação.

E) É plena a liberdade de associação para fins lícitos,
inclusive a de caráter paramilitar.

Assinale a opção correta em relação à colocação do
pronome pessoal oblíquo átono, de acordo com a
norma culta da língua.

A) Todos se portam como donos da via pública.
B) No Brasil, não conhece-se o Código de Trânsito.
C) Esperemos que eles conscientizem-se do

problema.
D) Diria-se que ele era o ladrão.
E) Jamais apresente-se dessa forma!

Questão 15

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Na frase abaixo, se passarmos o verbo VER para o
futuro do subjuntivo, para manter a coerência verbal,
o verbo PODER deverá ser conjugado no:

“Se os motoristas vissem o usuário da bicicleta
como um aliado, já que ele está evitando um carro na
via, muitos outros poderiam fazer o mesmo.”

A) pretérito perfeito do indicativo.
B) pretérito imperfeito do subjuntivo.
C) futuro do presente do indicativo.
D) futuro do subjuntivo.
E) pretérito imperfeito do indicativo.

Questão 14
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Assinale a opção que se apresenta em conformidade
com o exposto na Constituição Federal.

A) A soberania constitui um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil.

B) O pluralismo político constitui objetivo
fundamental da República Federativa do Brasil.

C) Garantir o desenvolvimento nacional é um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil.

D) A República Federativa do Brasil rege-se, nas
suas relações internacionais, pelo princípio da
intervenção.

E) O repúdio ao terrorismo não é um princípio
norteador da República Federativa do Brasil em
suas relações internacionais.

Segundo a Lei Orgânica Municipal de Vila Velha, a
competência para fiscalizar e controlar diretamente
os atos da Administração direta, indireta ou
fundacional é:

A) da Câmara Munic ipa l e do pre fe i to ,
concorrentemente.

B) exclusiva do prefeito.
C) do Tribunal de Justiça Estadual, com a devida

anuência do prefeito.
D) da Assembleia Legislativa do Estado, após

recebimento de relatório elaborado pelos
vereadores.

E) exclusiva da Câmara Municipal.

Segundo a lei complementar que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos do município de Vila
Velha, a reinvestidura do servidor concursado no
cargo anteriormente ocupado ou no resultante de sua
transformação, quando invalidada a sua demissão
por decisão administrativa ou judicial, com
ressarcimento de todas as vantagens e
reconhecimento dos direitos inerentes ao cargo,
chama-se:

A) reversão.
B) recondução.
C) redistribuição.
D) reintegração.
E) promoção.

Questão 17

Questão 18

Questão 19

Questão 21

No Microsoft Office Excel 2003, a tecla ou a
combinação de teclas que permite selecionar a
próxima célula à direita daquela que foi selecionada
é:

A) TAB.
B) SHIFT + TAB.
C) End.
D) Barra de Espaço.
E) Seta para a direita (tecla de direção).

Questão 22

No Microsoft Office Word 2003, os ícones

,          e          correspondem, respectivamente,

às funções:

A) Salvar, Negrito e Cor da Fonte.
B) Fechar, Negrito e Cor da Borda.
C) Abrir, Mostrar/ocultar marcações de parágrafo,

Realce.
D) Salvar, Mostrar/ocultar marcações de parágrafo e

Cor de Preenchimento.
E) Abrir, Negrito e Cor da Fonte.

.......... ..........

O envio de no formato texto, possui uma série
de restrições, EXCETO:

A) formatação de texto.
B) numeração de parágrafos.
C) inserir links a páginas .
D) imagens no corpo da mensagem.
E) arquivos anexos.

e-mails

web

Questão 23

Questão 20

“Prestar serviços de vigilância nos órgãos da
administração direta e nas entidades da
administração indireta do Município”, segundo
legislação inerente ao Município de Vila Velha, é
atribuição que compete:

A) à Câmara Municipal.
B) ao prefeito.
C) à Guarda Civil Municipal.
D) ao Ministério Público.
E) aos vereadores.

INFORMÁTICA BÁSICA
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Em uma janela Windows, NÃO é considerado um
botão de controle:

A)

B)

C)

D)

E)

Questão 24

A Lei Federal n° 4.898, de 9 de dezembro de 1965,
regula o Direito de Representação e o processo de
Responsabilidade Administrativa Civil e Penal, nos
casos de abuso de autoridade. A lei prevê a
suspensão do cargo, da função ou do posto, com
perda de vencimentos e vantagens como uma das
formas de sanção administrativa, decorrente da
prática de abuso de autoridade. Qual o prazo máximo
previsto em caso de suspensão?

A) 100 dias.
B) 90 dias.
C) 180 dias.
D) 30 dias.
E) 60 dias.

Questão 26

Na ferramenta de busca , para localizar na
Internet artigos sobre segurança, escritos no
Microsoft Office Word, deve ser informada, na caixa
de pesquisa, a expressão:

A) artigo segurança filetype:xls
B) artigo segurança filetype:doc
C) artigo segurança filetype:word
D) artigo segurança filetype:pdf
E) artigo segurança filetype:html

Google

Questão 25

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Qual é a Forma de Estado Brasileiro?

A) República.
B) Federação.
C) Presidencialismo.
D) Democracia.
E) Parlamentarismo.

Questão 28

Em qual das situações mencionadas abaixo o
indivíduo pode ser preso por “Flagrante Delito
Impróprio”?

A) Quando o indivíduo é flagrado no momento em
que está cometendo o crime ou logo após o
cometimento.

B) Quando o indivíduo é encontrado com
instrumentos ou produtos de crime que acabou de
ocorrer e possa se presumir tenha sido ele o autor.

C) Quando a polícia sabe que um crime está sendo
cometido e retarda a sua captura para conseguir
recolher mais elementos sobre a organização
criminosa.

D) Quando há a perseguição ao criminoso, pela
vítima, por terceiros ou por autoridade policial.

E) Quando a polícia tem conhecimento de que um
crime vai ocorrer e prepara uma operação para
prender o indivíduo no ato da ação criminosa.

Questão 29

A Lei Federal n° 5.553, de 6 de dezembro de 1968,
dispõe sobre a apresentação e o uso de documentos
de identificação pessoal. Qual procedimento deve ser
adotado quando o documento de identidade for
indispensável para o acesso de pessoas em órgãos
públicos ou particulares?

A) Serão os dados anotados no ato e o documento
devolvido, imediatamente, ao interessado.

B) Será retido o documento para averiguação dos
dados.

C) Será o documento fotocopiado, frente e verso,
para arquivamento.

D) O documento deverá ser retido até o retorno do
indivíduo à portaria.

E) O d o c u m e n t o d e v e r á s e r r e t i d o o u
não, dependendo do regulamento interno do
órgão.

Questão 27
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Considera-se perturbação do sossego, segundo a Lei
das Contravenções Penais – Decreto-Lei n° 3.688,
de 3 de outubro de 1941:

A) disparar arma de fogo em lugar habitado ou em
suas adjacências, em via pública ou em direção a
ela.

B) provocar tumulto ou portar-se de modo
inconveniente ou desrespeitoso em solenidade
ou ato oficial, em assembleia ou espetáculo
público, se o fato não constitui infração penal mais
grave.

C) anunciar desastre ou perigo inexistente, ou
praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou
tumulto.

D) arremessar ou derramar em via pública, ou em
lugar de uso comum, ou do uso alheio, coisa que
possa ofender, sujar ou molestar alguém.

E) provocar ou não procurar impedir barulho
produzido por animal de que tem a guarda.

Questão 30

A responsabilidade, perante o Poder Judiciário, pela
defesa da ordem jurídica e dos interesses da
sociedade e pela fiel observância da Constituição é
função:

A) da Defensoria Pública.
B) do Ministério Público.
C) dos juízes do Supremo Tribunal Federal.
D) dos policiais militares e civis.
E) do Sistema Prisional.

Questão 31

“Conjunto das instituições (governo, forças armadas,
funcionalismo público etc.) que controlam e
administram uma nação” é a correta definição para:

A) União.
B) Poder Judiciário.
C) Estado.
D) Poder Executivo.
E) Poder Legislativo.

Questão 32

Segundo o Artigo 19 da Constituição do Estado do
Espírito Santo, compete ao Estado, respeitados os
princípios estabelecidos na Constituição Federal:

A) p romove r a p ro teção do pa t r imôn io
histórico-cultural local, observada a legislação e a
ação fiscalizadora federal.

B) fixar tarifas públicas dos serviços de sua
competência.

C) criar, organizar e suprimir distritos, observados os
requisitos estabelecidos na legislação estadual.

D) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de
interesse local, incluído o de transporte coletivo,
que tem caráter essencial.

E) manter, com a cooperação técnica e financeira da
União, programas de educação pré-escolar e de
Ensino Fundamental.

Questão 33

Caracteriza a “Moral”:

A) Tem origem no Estado.
B) Pressupõe sanção já fixada em lei.
C) Ser bilateral: nasce de um acordo de vontades.
D) É coercitiva apenas internamente.
E) Tem caráter obrigatório, independentemente da

vontade dos indivíduos.

Questão 34

Sobre o Sistema Único de Segurança Pública –
SUSP, está correta a opção:

A) O governador do estado assina um protocolo de
intenções com o Ministério da Justiça para criar
um Comitê de Gestão Integrada.

B) O Comitê de Gestão Integrada, criado pelo SUSP,
tem como coordenação a Polícia Federal.

C) O Ministério da Justiça define as prioridades para
investimentos federais na área de segurança
pública, não cabendo ao Comitê de Gestão
opiniar sobre o assunto.

D) Com a integração do sistema, policiais civis e
militares passaram a frequentar academias
distintas, porém com acesso à formação prática e
teórica idênticas.

E) No Sistema Único de Segurança Pública, as
ouvidorias das polícias civil e militar são
unificadas e as corregedorias independentes.

Questão 35
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A Lei Federal n° 11.530, de 24 de outubro de 2007,
institui o Programa Nacional de Segurança Pública
com Cidadania – PRONASCI. O foco etário dos
programas, projetos e ações que compõem o
PRONASCI abrange a população compreendida
entre:

A) 15 e 24 anos.
B) 12 e 20 anos.
C) 10 e 16 anos.
D) 13 e 21 anos.
E) 14 e 22 anos.

Questão 36

São atribuições da Assembleia Legislativa do Estado
do Espírito Santo, estabelecidas na Constituição do
Estado, EXCETO:

A) Fiscalizar os cálculos das cotas do imposto sobre
as operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre a prestação de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação, devidas aos Municípios.

B) Dispor sobre o Plano plurianual, as diretrizes
orçamentárias, o orçamento anual, as operações
de crédito e da dívida pública.

C) Fixação e modificação do efetivo da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos da
legislação.

D) Convocar Secretário de Estado para prestar
informações sobre assuntos inerentes às suas
atribuições.

E) Decretar e executar a intervenção nos Municípios,
na forma prevista na Constituição Estadual do
Espírito Santo.

Questão 37

É ramo do Direito Privado:

A) o Direito Constitucional.
B) o DireitoAdministrativo.
C) o Direito Processual Civil.
D) o Direito Penal.
E) o Direito Florestal.

Questão 38

A Lei Federal n° 12.016, de 07 de agosto de 2009,
disciplina o mandado de segurança individual e
coletivo e dá outras providências. Segundo a referida
lei, no mandado de segurança coletivo a liminar só
poderá ser concedida após audiência do
representante judicial da pessoa jurídica de direito
público, que deverá se pronunciar no prazo de:

A) 12 horas.
B) 72 horas.
C) 48 horas.
D) 24 horas.
E) 36 horas.

Questão 40

Leia as afirmações abaixo e responda em
conformidade com a Constituição Estadual do
Espírito Santo, em seu Capítulo “Da Segurança
Pública”:

I. São órgãos da Administração Públ ica
encarregados, especificamente, da segurança
pública, subordinados ao Governador do Estado e
à Secretaria de Estado da Segurança Pública, a
Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de
Bombeiros Militar.

II. À Polícia Civil compete, com exclusividade, o
policiamento ostensivo e a preservação da ordem
pública.

III. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar
são forças auxiliares e reservas do Exército.

São corretas as afirmações:

A) Somente a I.
B) Somente I e III.
C) Somente I e II.
D) Somente II e III.
E) I, II e III.

Questão 39







