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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

 
Homicídio ou suicídio 

 
“Certa noite um homem e uma mulher entraram num bar, em São Paulo. Sentaram-se, pediram Martini 
seco. Enquanto o garçom os servia, ela foi ao telefone, ele acendeu um cigarro. Quando sua 
companheira regressou, ele ainda nem havia provado a bebida. Ambos viraram o cálice de uma só vez, 
e a mulher caiu fulminada, teve morte quase instantânea. 
Aproveitando-se da confusão que se seguiu, o homem desapareceu. A princípio, a polícia pensou tratar-
se de suicídio. Na bebida ingerida – só a dela – havia uma dose mortal de estricnina. Apuraram a 
identidade da mulher, por via das dúvidas localizaram e prenderam seu amante, um funcionário público. 
Era ele. 
O homem se defendeu como pôde: foi suicídio. Então por que fugiu? Nessas horas a gente não pensa 
em nada, perde a cabeça. Você se aproveitou da ausência dela para pôr o veneno. Não aproveitei 
nada, não pus nada: ela se suicidou – pode muito bem ter posto o veneno antes de ir telefonar. Vivia 
dizendo que um dia acabava fazendo uma loucura, e a culpa seria minha. Isso não prova nada, a culpa 
foi sua mesmo. Ele acabou confessando um dia: fui eu mesmo. 
No julgamento, porém, surpreendeu a todos, alegando inocência novamente: a confissão fora 
extorquida na polícia, sob tortura física. Foi absolvido por falta de provas. E ninguém mais teve notícia 
dele.” 
 

(Fernando Sabino, O Homem Nu, 179) 
 

 
 

01. O tema do texto é: 
 

A) Alegria. 
B) Confiança. 
C) Desconfiança. 
D) Culpa. 
E) Bondade. 

 

02. Assinale a alternativa que melhor expressa “assunto” do texto: 
 

A) Criminoso frio. 
B) O homem se defendeu como pôde: foi suicídio. 
C) A confissão. 
D) Morte passional. 
E) O homem desapareceu 

 

03. Observando o texto, é falso dizer que: 
 

A) Houve uma morte. 
B) O acusado se defendeu como pôde. 
C) A mulher prometia fazer uma loucura. 
D) Foi condenado e ninguém mais teve notícia dele. 
E) Alegou inocência novamente. 

 
 
 
 
 
 






CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA 

 

Tipo 1 Guarda Municipal 
 

2 

 

04. Assinale a alternativa correta. 
 

O texto divide-se em: 
 

A) Duas partes: a morte e indício de suicídio. 
B) Três partes: suspeita de crime, julgamento, morte. 
C) Duas partes: suspeita de crime e julgamento. 
D) Três partes: a morte, indício de suicídio e julgamento. 
E) Quatro partes: a morte, indício de suicídio, suspeita de crime e julgamento. 

 

05. A expressão que melhor caracteriza a suspeita de crime, é: 
 

A) Era ele. 
B) Certa noite um homem e uma mulher entraram num bar. 
C) A confissão fora extorquida na polícia. 
D) Você se aproveitou da ausência dela para pôr o veneno. 
E) Sentaram-se, pediram Martini seco. 

 

06. De acordo com o texto, o primeiro parágrafo contém: 
 

A) A apresentação dos personagens. 
B) A inocência do personagem. 
C) A prova do crime. 
D) A culpa do personagem 
E) A absolvição do personagem. 

 

07. A confissão fora extorquida na polícia. 
 

O termo polícia está acentuado por tratar-se de palavra: 
 

A) Proparoxítona. 
B) Paroxítona. 
C) Oxítona. 
D) Que contém um hiato. 
E) Que contém um tritongo. 

 

08. Observe o texto: 
 

“Certa noite um homem e uma mulher entraram num bar, em São Paulo.” 
 

A concordância verbal está correta por tratar-se de um sujeito: 
 

A) Composto. 
B) Simples. 
C) Indeterminado. 
D) Oculto. 
E) Inexistente. 

 

09. Observando o segundo parágrafo do texto, temos: 
 

A) Duas locuções verbais. 
B) Três locuções verbais. 
C) Uma locução verbal. 
D) Não existe locução verbal. 
E) Quatro locuções verbais. 
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10. “Ele acabou confessando um dia: fui eu mesmo.” 
 

É correto afirmar que o termo MESMO: 
 

A) Concorda com o pronome por ser verbo 
B) Concorda com o adjetivo. 
C) Funciona com valor adverbial. 
D) É palavra adjetiva, concorda com o nome a que se refere. 
E) É invariável.   

 
 

CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA 
 
 

11. Assinale a afirmação verdadeira: 
 

A) ( 2 1) . ( 2 1) é irracional e 0,999… é irracional. 

B) ( 2 1) . ( 2 1) é racional e 0,999... é racional. 

C) ( 2 1) . ( 2 1) é racional e 0,999… é irracional. 

D) ( 2 1) . ( 2 1)  é irracional e 0,999… é racional. 

E) 0,99   é racional e 0,999… é irracional. 
 

12. Sobre números Naturais, analise as afirmações: 
 

I. Se m é um inteiro divisível por 3 e k é um inteiro divisível por 5, então m + k é divisível por 15. 
II. O quadrado de um inteiro divisível por 5 é também divisível por 5. 
III. Se o resto da divisão de um inteiro k por 3 é ímpar, então k é ímpar. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
A) Três estão corretas. 
B) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 
C) Nenhuma está correta. 
D) Apenas a afirmação II está correta. 
E) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 

 

13. Sobre números Naturais, analise as afirmações: 
 

I. Se m é um múltiplo de 3, e n é um múltiplo de 4, então m.n é múltiplo de 6. 
II. Se k = m + n e n é divisor de m, então k é múltiplo de m. 
III. Se a e b são inteiros positivos ímpares consecutivos e  a.b  = 1023, então a e b são números primos. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
A) Apenas a afirmação I está correta 
B) Apenas as afirmações I e III estão corretas 
C) Nenhuma está correta 
D) Três estão corretas 
E) Apenas as afirmações II e III estão corretas 
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14. Determinado dia uma Pizzaria produziu 20.000 unidades de pizzas, vendendo-a da seguinte forma: as 
primeiras 7.000 unidades, ao preço unitário de R$ 35,00  as  8.000 unidades seguintes, ao preço 
unitário de R$ 30,00 as últimas 5.000 unidades, ao preço unitário de R$ 25,00 Qual foi o preço médio 
unitário das pizzas?  

 
A) R$ 25,70  
B) R$ 29,90  
C) R$ 30,50  
D) R$ 31,70 
E) R$ 32,30  

 

15. Num supermercado , tinha uma embalagem com 5 caixas de creme dental com a seguinte inscrição 
“Leve 5, pague 4”. O desconto aplicado ao preço de cada caixa corresponde a: 

 
A) 10 % 
B) 12 % 
C) 13 % 
D) 15 % 
E) 20% 

 

16. Mariana aplicou 20% do seu capital a juros  simples de 1,0% ao mês, durante um ano em um certo tipo 
de aplicação. O restante foi aplicado a juros simples, durante um ano, à taxa de 2,5% ao mês em 
outro tipo de aplicação. Se o total de juros recebidos por Mariana foi de R$ 1.980,00, qual era o capital 
inicial de Mariana? 

 
A) R$ 2.350,00 
B) R$ 7.000,00 
C) R$ 7.500,00 
D) R$ 8.200,00 
E) R$ 10.000,00 

 

17. Aristóteles comprou dois  televisores para seu apartamento novo, uma LCD e a outra LED foram 
comprados por um total de R$ 4.500,00. Se um desconto de 8% fosse dado no preço da LCD  e um 
desconto de 15% fosse dado no preço da LED, o preço total dos televisores  seria de R$ 3.965,00. 
Quanto Aristóteles pagou pela LCD? 

 
A) R$ 2.000,00 
B) R$ 2.200,00 
C) R$ 2.300,00 
D) R$ 2.400,00 
E) R$ 2.550,00 

 

18. Dr. Frazão está lendo um livro com 360 páginas. No primeiro dia, ele leu um terço do livro; no segundo 
dia leu metade do que restava para ser lido e, no terceiro dia, leu um quinto do que ainda restava. 
Quantas páginas restam para serem lidas? 

 
A) 96 
B) 98 
C) 120 
D) 180 
E) 240 
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19. O número 5 2 6 5 2 6  é: 

 
A) irracional 
B) racional, mas não é inteiro 
C) ímpar 
D) primo 
E) inteiro 

 

20. Uma herança de R$ 225.000,00 deve ser dividida entre três herdeiros: Ariosto, Eduardo e Flávio. O 
valor que caberá a Eduardo corresponde à metade da soma do que receberão Ariosto e Flávio. Além 
disso, a diferença entre o que receberá Flávio e o que receberá Ariosto é de R$ 30.000,00. Quanto 
receberá a Ariosto ? 

 
A) R$ 45.000,00 
B) R$ 50.000,00 
C) R$ 55.000,00 
D) R$ 60.000,00 
E) R$ 75.000,00 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

21. Ética é um conjunto de regras, princípios ou maneira de pensar e de expressar; é uma palavra 
originada de ethos, que tem por significado costume, conduta ou modo de agir.  

 
Ser ético nada mais é do que agir direito, proceder bem, sem prejudicar os outros. É estar tranquilo 
com a consciência pessoal. É cumprir com os valores da sociedade em que vive.  
 
A ética na convivência social está diretamente vinculada ao conceito de cidadania. Sendo o cidadão 
parte do Estado, este deve limitar a liberdade individual, para que seja possível a convivência entre 
indivíduos. O cidadão ético é aquele que conhece seus direitos e limites, bem como cumpre suas 
obrigações. O cidadão goza da plenitude de seus direitos, quando o Estado consagra, na sua 
legislação, inclusive na sua Lei Maior, os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. 
 
Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, estabelecidos no art. 5º da Constituição Federal, 
assinale a resposta correta. 

 
A) É garantido o direito de herança. A sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil será 

regulada pela lei estrangeira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes 
seja mais favorável a lei brasileira. 

B) É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados o sigilo de 
defesa, a soberania das votações, a plenitude dos veredictos e a competência para o julgamento dos 
crimes dolosos e culposos contra a vida. 

C) A Constituição Federal prevê que não haverá prisão civil por dívida, salvo a do devedor voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. No entanto, é entendimento pacífico da 
Suprema Corte brasileira pela impossibilidade da prisão do depositário infiel, face à natureza 
supralegal da Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, que impede 
a sua regulamentação. 

D) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. A obrigação de reparar o dano e a decretação do 
perdimento de bens, decorrentes da condenação, não poderão ser estendidas aos sucessores ou 
contra eles executadas. 

E) A prática do racismo constitui crime imprescritível e insuscetível de graça ou anistia, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos da lei. Já a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 
constitucional e o Estado Democrático Constitui crime inafiançável. 
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22. Com base nos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelecidos no art. 5º da Constituição 
Federal, assinale a resposta correta. 

 
A) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de comprovado envolvimento em 

tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, praticado antes da naturalização, ou de crime comum, 
praticado a qualquer tempo, na forma da lei. 

B) Qualquer cidadão é parte legítima para impetrar mandado de injunção que vise a anular ato lesivo ao 
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judiciais e do ônus da sucumbência. 

C) A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, privação ou restrição da liberdade, 
cassação de direitos, perda de bens, multa, prestação social alternativa e de trabalhos forçados, esta 
como forma de remissão da pena. 

D) É garantido o direito de propriedade, desde que atenda a sua função social. A pequena propriedade 
rural, trabalhada pela família, pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de 
sua atividade produtiva. 

E) A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles 
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 

 
 

23. Quanto aos direitos sociais estabelecidos na Constituição Federal, marque a alternativa incorreta. 
 

A) É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social, a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o 
trabalhador avulso. 

B) Os direitos sociais, enquanto direitos fundamentais, têm aplicação imediata e caracterizam-se por 
prestações positivas, a serem implementadas pelo Estado, em vista à concretização da perspectiva 
de uma isonomia substancial e social, para alcance de melhores condições de vida. 

C) A jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo 
negociação coletiva, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais. 

D) É livre a associação profissional ou sindical, sendo vedada a criação de mais de uma organização 
sindical, em qualquer grau, representativa apenas de categoria profissional, na mesma base territorial, 
que será definida pelos trabalhadores interessados, podendo ser inferior à área de um Município. 

E) É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de 
direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do 
mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. 
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24. Sobre os direitos sociais previstos na Constituição Federal, analise os itens que seguem. 
 

I. O salário mínimo, fixado em decreto, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo possível sua vinculação para qualquer fim, é direito dos trabalhadores urbanos e 
rurais. 

II. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos, dentre outros, os direitos a salário 
mínimo, irredutibilidade de salário, gozo de férias anuais remuneradas com o acréscimo de pelo 
menos um terço do salário normal, jornada de trabalho diária normal não superior a oito horas e a 
quarenta e quatro horas semanais, proteção do mercado de trabalho da mulher e descanso semanal 
remunerado. 

III. Nas empresas de mais de cem empregados, é assegurada a eleição de três representantes destes 
com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. 

IV. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. O aposentado filiado tem direito a 
votar nas organizações sindicais, porém não tem o direito de ser votado. 

 
Com base nos itens acima, assinale: 
 

A) se todos estiverem incorretos. 
B) se apenas o item II estiver correto. 
C) se os itens I e IV estiverem incorretos. 
D) se apenas o item III estiver incorreto. 
E) se todos estiverem corretos. 

 

25. A nacionalidade, segundo Pedro Lenza, é o vínculo jurídico que liga um indivíduo a determinado 
Estado, fazendo com que esse indivíduo passe a integrar o povo daquele Estado, e, por 
consequência, desfrute de direitos e submeta-se a obrigações. É por tal vínculo jurídico-político que a 
pessoa poderá exercer seus direitos e cumprir suas obrigações de cidadão, uma vez que a cidadania 
tem por pressuposto a nacionalidade.  

 
Com relação às normas de nacionalidade, assinale a alternativa correta. 

 
A) Além das distinções entre brasileiros natos e naturalizados previstos na Constituição, outras 

distinções poderão ser estabelecidas por lei complementar. 
B) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização, por 

sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. 
C) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que 

sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa 
do Brasil e optem, em qualquer tempo, atingida ou não a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 

D) São privativos de brasileiro nato os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, de 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, de Presidente da Câmara dos Deputados, de Presidente do 
Senado Federal, da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas, de Ministro de Estado da 
Defesa e de Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. 

E) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade em caso de 
imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, 
como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. 
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26. Os direitos políticos são instrumentos pelos quais é garantido o exercício da soberania popular, 
atribuindo-se poderes aos cidadãos para interferirem na condução da coisa pública. (Pedro Lenza) 

 
Sobre os direitos políticos, assinale a alternativa correta. 

 
A) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos e para os conscritos; 

e facultativos para os analfabetos, para os maiores de sessenta anos e para os maiores de dezesseis 
e menores de dezoito anos. 

B) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do 
Distrito Federal, os Prefeitos e os Senadores devem renunciar aos respectivos mandatos até oito 
meses antes do pleito. 

C) O militar alistável é elegível, desde que seja agregado pela autoridade superior e, se eleito, passe 
automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade, quando contar menos de dez anos de 
serviço. 

D) O mandato eletivo poderá ser impugnado na Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da 
diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Tal 
ação tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de 
manifesta má-fé 

E) É vedada a perda de direitos políticos, cuja cassação ou suspensão se dará, dentre outros, no caso 
de cancelamento da naturalização por sentença, transitada ou não em julgado. 

 

27. Com base nas normas constitucionais relativas aos direitos políticos, marque a alternativa incorreta. 
 

A) A idade mínima de vinte e um anos é condição de elegibilidade para os cargos de Deputado Federal, 
de Deputado Estadual ou Distrital, de Prefeito, de Vice-Prefeito e de juiz de paz. 

B) Além das inelegibilidades previstas na Constituição Federal, poderão ser estabelecidos, por lei, outros 
casos de inelegibilidades absolutas e relativas. Tratando-se de inelegibilidades relativas, serão ainda 
previstos os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para 
exercício de mandato, considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das 
eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou 
emprego na administração direta ou indireta. 

C) A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à 
eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. 

D) O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os 
houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período 
subsequente. 

E) A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 
para todos, e mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular, nos termos da lei. 

 

28. Com relação às normas constitucionais acerca do direito social à saúde, assinale a resposta incorreta. 
 

A) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 

B) Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e 
complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. 

C) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades com fins lucrativos. É facultada a participação direta ou indireta de empresas 
ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no Brasil, salvo nos casos previstos em lei. 

D) São competências do sistema único de saúde, dentre outras, executar as ações de vigilância sanitária 
e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, e participar da formulação da política e da 
execução das ações de saneamento básico. 

E) Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá os critérios de 
rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva 
redução das disparidades regionais. 
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29. Sobre o direito social à educação, previsto na Constituição Federal, analise os itens a seguir. 
 

I. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. A educação será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

II. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica 
obrigatória e gratuita dos seis aos vinte e um anos de idade. No entanto, não será assegurada sua 
oferta gratuita aos que não tiveram acesso à educação na idade própria. 

III. A União aplicará, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, nunca menos de dezoito 
por cento, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da 
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências. 

IV. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação 
básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. O ensino religioso, 
que é de matrícula obrigatória, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas e 
privadas de ensino médio. 

 
Com base nos itens acima, assinale: 

 
A) se todos estiverem corretos. 
B) se todos estiverem incorretos. 
C) se os itens II e III estiverem incorretos. 
D) se apenas o item IV estiver incorreto. 
E) se apenas os itens I e III estiverem corretos. 

 
 

30. Sobre o direito social à assistência social, previsto na Constituição Federal, assinale a alternativa 
correta. 

 
A) A promoção da integração ao mercado de trabalho e a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice são objetivos da assistência social. 
B) A assistência social será prestada a quem dela necessitar, desde que tenha contribuído à seguridade 

social. 
C) A assistência social tem por objetivo a garantia de dois salários mínimos de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 
manutenção e de não tê-la provida por sua família. 

D) É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção 
social até sete décimos por cento de sua receita tributária bruta. 

E) Aos Estados e ao Distrito Federal é facultada a aplicação dos recursos vinculados a programa de 
apoio à inclusão e promoção social no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais e 
com serviço da dívida. 
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31. Sobre o Sistema Nacional de Trânsito analise os itens que seguem. 
 

I. Os presidentes do CETRAN e do CONTRANDIFE são nomeados pelos Governadores dos Estados e 
do Distrito Federal, respectivamente, e deverão ter reconhecida experiência em matéria de gestão em 
órgãos ou entidades governamentais. O mandato dos membros do CETRAN e do CONTRANDIFE é 
de três anos, admitida a recondução. 

II. Compõe o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, dentre outros, um representante do Ministério 
da Ciência e Tecnologia, um representante do Ministério da Educação e do Desporto, um 
representante do Ministério dos Transportes e um representante do Ministério do Planejamento. 

III. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua 
circunscrição, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de 
animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. 

IV. Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio para 
delegar as competências definidas no Código de Trânsito Brasileiro, com vistas à maior eficiência e à 
segurança para os usuários da via. 

 
Está correto apenas o que se afirma em: 

 
A) I e II 
B) I e III 
C) II e III 
D) II e IV 
E) III e IV 

 

32. Sobre as normas gerais de circulação e conduta, assinale a resposta incorreta. 
 

A) Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, ao sair 
da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, 
quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, 
tratando-se de uma pista de um só sentido. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor 
deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário 
pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem. 

B) A velocidade máxima permitida será indicada por meio de sinalização na via. Onde não existir 
sinalização regulamentadora, a velocidade máxima, nas vias urbanas, será de cem quilômetros por 
hora, nas vias de trânsito rápido, de setenta quilômetros por hora, nas vias arteriais, de cinquenta 
quilômetros por hora, nas vias coletoras, e de quarenta quilômetros por hora, nas vias locais. 

C) Quanto ao uso de luzes em veículo o condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz 
baixa, durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública. 

D) O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que em toque breve, para fazer as 
advertências necessárias a fim de evitar acidentes, ou quando for conveniente advertir a um condutor 
que se tem o propósito de ultrapassá-lo, fora das áreas urbanas. 

E) Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no 
centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista sempre que não houver acostamento ou 
faixa própria a eles destinada, proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as 
calçadas das vias urbanas.  
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33. Acerca das normas do Código de Trânsito Brasileiro, assinale a resposta correta. 
 

A) O veículo será identificado externamente por meio de placas traseira e dianteira, sendo esta lacrada 
em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo Conselho Nacional de 
Trânsito – CONTRAN. Os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e o 
acompanharão até a baixa do registro, sendo possível o seu reaproveitamento. 

B) É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e 
dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a 
utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. 
O ciclista montado na bicicleta, ou desmontado empurrando-a, equipara-se ao pedestre em direitos e 
deveres. 

C) Em regra, nenhuma via pavimentada, após a realização de obras ou de manutenção, poderá ser 
entregue enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir 
as condições adequadas de segurança na circulação. Porém, se houver alto fluxo de veículos em vias 
adjacentes, a via pavimentada, sem sinalização vertical e horizontal, poderá ser temporariamente 
reaberta ao trânsito. 

D) A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do 
Sistema Nacional de Trânsito. É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão 
ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito. Os órgãos ou entidades executivos de 
trânsito deverão promover, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio, o 
funcionamento de Escolas Públicas de Trânsito, nos moldes e padrões estabelecidos pelo Conselho 
Nacional de Trânsito – CONTRAN. 

E) O encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos automotores, o cinto de segurança, com 
exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido 
viajar em pé, são, dentre outros, equipamentos obrigatórios dos veículos. Dentre os equipamentos 
facultativos dos veículos, destaca-se o equipamento suplementar de retenção (air bag) frontal para o 
condutor e o passageiro do banco dianteiro. 

 

34. Sobre as normas de habilitação de condutores, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, analise os 
itens a seguir. 

 
I. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, 

na seguinte ordem: exame de aptidão física e mental, exame escrito, sobre legislação de trânsito, 
exame de noções de primeiros socorros e exame de direção veicular, realizado na via pública, em 
veículo da categoria para a qual estiver se habilitando. 

II. A habilitação de condutores na categoria “D” é destinada à condução de veículo motorizado utilizado 
no transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a quatro mil e quinhentos quilogramas. 

III. Para habilitar-se nas categorias “D” e “E” ou para conduzir veículo de transporte coletivo de 
passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá, além de 
atender a outros requisitos, ser maior de vinte e um anos e estar habilitado no mínimo há dois anos na 
categoria “B”, ou no mínimo há um ano na categoria “C”, quando pretender habilitar-se na categoria 
“D”, e no mínimo há um ano na categoria “C”, quando pretender habilitar-se na categoria “E”. 

IV. Para habilitar-se na categoria “C”, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há dois anos na 
categoria “B” e não ter cometido nenhuma infração gravíssima, ou ser reincidente em infrações 
médias ou graves, durante os últimos doze meses. 

 
Está correto apenas o que se afirma em: 

 
A) I, II, III e IV 
B) I e II 
C) I e III 
D) II e IV 
E) III e IV 
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35. Com base nas normas de infrações de trânsito, das penalidades e medidas administrativas, do Código 
de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa correta. 

 
A) É classificada como infração gravíssima, sujeita à pena de multa, multiplicada por três, à pena de 

suspensão imediata do direito de dirigir e à pena de apreensão do documento de habilitação, a 
conduta de transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento 
ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias, quando a 
velocidade for superior à máxima em mais de cinquenta por cento. 

B) É classificada como infração grave, sujeita à pena de multa e suspensão do direito de dirigir, a 
conduta de ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa 
apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda. 

C) É considerada infração grave, sujeita às penas de multa e de apreensão das placas irregulares, além 
da medida administrativa de recolhimento do veículo para regularização, a conduta de portar no 
veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo 
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 

D) A conduta de usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruído que 
perturbem o sossego público, em desacordo com normas fixadas pelo Conselho Nacional de Trânsito 
– CONTRAN, é considerada infração grave, sujeita à pena de multa, além da medida administrativa 
de recolhimento do veículo para regularização. 

E) A conduta de transitar com o veículo excedendo a capacidade máxima de tração é classificada como 
infração gravíssima, sujeita à pena de multa, podendo ser multiplicada por três, quando o excesso de 
peso não ultrapassar vinte por cento da capacidade máxima de tração regulamentada, ou multiplicada 
por cinco, quando o excesso de peso ultrapassar vinte por cento da capacidade máxima de tração 
regulamentada, e à pena de transbordo da carga excedente, além da medida administrativa retenção 
do veículo. 

 

36. A manobra de compressão sub-diafragmática (Manobras de Heimlich) é recomendada para expelir 
corpos estranhos:  

 
A) Dos pulmões; 
B) Da faringe; 
C) Dos bronquíolos; 
D) Do estômago; 
E) Do esôfago. 

 

37. Na Ressuscitação Cardiopulmonar/RCP deve-se; 
 

A) Em nenhum momento fechar as narinas da vitima; 
B) Massagear o lado direito do tórax da vítima; 
C) Suspender as manobras por dez segundos; 
D) Massagear o lado esquerdo do tórax da vítima; 
E) Manter a vitima sobre uma superfície rígida e plana. 

 

38. No caso de fratura exposta, os primeiros socorros consistem em: 
 

A) Tentar colocar os fragmentos ósseos no lugar; 
B) Manter o local fraturado coberto; 
C) Pesquisar sinais de crepitação; 
D) Expor o local fraturado, cortando roupa se necessário; 
E) Nunca imobilizar a extremidade óssea na posição encontrada. 
 

 
 

 

 

 

 






CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA 

 

Tipo 1 Guarda Municipal 
 

13 

39. Entre os procedimentos utilizados para estancar sangramentos, o que deve ser evitado é: 
 

A) Pressão direta no local do ferimento; 
B) O uso de torniquete; 
C) Compressão direta no local do ferimento; 
D) Elevação do membro atingido mais alto do que o coração; 
E) Compressão indireta entre duas articulações. 

 

40. Assinale a alternativa FALSA: 
 

A) A parada respiratória pode vir ou não acompanhada de parada cardíaca; 
B) A compressão direta no local do ferimento é um dos procedimentos para estancar sangramentos; 
C) Não se deve retirar o objeto perfurante durante o atendimento dos primeiros socorros a vitima;  
D) A parada cardiorrespiratória constitui uma situação de urgência; 
E) As vitimas de desmaio devem ser colocadas com a cabeça abaixo do nível do tronco.   

 
 







