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Língua Portuguesa                                 (10 questões)     
                                                                                                                      
                                                                                                                            

Texto para as questões 1 a 5: 

 

Quando a ambição passa dos limites 

Ser determinado, extremamente comprometido com 
o trabalho e ter uma forte vontade de crescer 
profissionalmente são algumas características de 
pessoas ambiciosas, que, por sua vez, são muito 
apreciadas no ambiente de trabalho. 

Contudo, alertam especialistas, quando a ambição 
passa dos limites, as conseqüências podem ser 
desastrosas. “Quando a ambição passa a ser 
obsessiva e existe um desejo compulsivo de crescer, 
a pessoa acaba construindo uma imagem negativa, o 
que pode comprometer o relacionamento com 
colegas, os resultados da equipe e o próprio 
desenvolvimento da carreira do profissional”, explica 
a psicóloga Clarice Barbosa. 

O consultor de carreiras da Catho Consultoria em 
Recursos Humanos , Renato Waberski, concorda e 
acrescenta: “ a pessoa acaba não obtendo o que tanto 
deseja, perde espaço dentro da empresa e a confiança 
do chefe”. 

Segundo os especialistas, dentre os sinais de que a 
ambição está se tornando obsessiva, estão a 
arrogância, o individualismo e o egocentrismo. Além 
disso, em muitos casos, o profissional falta com a 
ética, sendo capaz de prejudicar outras pessoas. 

“Normalmente, a pessoa que tem uma ambição 
negativa não acredita que pode crescer 
profissionalmente apenas investindo em si, 
aperfeiçoando seus conhecimentos, participando de 
cursos ou treinamentos e, então, acaba deixando de 
lado os valores que as empresas tanto prezam, como 
ética, trabalho em equipe e demonstração de 
confiança no trabalho que exerce junto com a 
equipe”, argumenta a diretora executiva da Ricardo 
Xavier Recursos Humanos, Heloísa Gontijo. 

Para ela, a falta de maturidade é uma das principais 
causas da ambição sem limites. Contudo, ambientes 
extremamente competitivos também podem resultar 
em tal situação. “Nas áreas em que a cobrança por 
metas é exacerbada, os profissionais estão mais 
propensos a desenvolverem este tipo de atitude”, diz 
Waberski. 

Por fim, de acordo com os entrevistados, na maior 
parte dos casos, a ambição obsessiva passa 
despercebida pela própria pessoa. Por isso, dizem, é 
necessário prestar atenção nas próprias atitudes e 
especialmente em como as pessoas se relacionam 
com você. 

Assim, explicam, o profissional poderá repensar suas 
atitudes e salvar a própria carreira e os 
relacionamentos pessoais. 

(www.administradores.com) 
 

1. A idéia central do texto afirma que: 

a) A ambição sem limites traz características 
positivas para o profissional. 

b) A falta de ética não está diretamente ligada à 
ambição negativa. 

c) O egocentrismo é uma característica 
perfeitamente tolerável nas empresas. 

d) A ambição profissional sem limites é elemento 
causador de prejuízos ao empregado, aos 
colegas de profissão e também à empresa. 

e) As empresas preferem contratar o profissional 
que centraliza todas as atividades em sua pessoa. 

 

2. No trecho “Segundo especialistas, dentre os sinais 
de que a ambição está se tornando obsessiva, estão a 
arrogância, o individualismo e o egocentrismo.”, a 
palavra grifada é formada pelo processo de: 

a) derivação prefixal e sufixal 

b) derivação parassintética 

c) derivação sufixal 

d) derivação prefixal 

e) derivação justaposta 

 

3. “Por isso, dizem, é necessário prestar atenção nas 
próprias atitudes e especialmente em como as 
pessoas se relacionam com você”. 

A expressão grifada assume o valor de: 

a) adição 

b) conclusão 

c) adversidade 

d) alternância 

e) proporcionalidade 
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4. A palavra destacada em “Contudo, ambientes 
extremamente competitivos também podem resultar 
em tal situação.”, pode ser substituída, sem que haja 
alteração de sentido, por: 

a) mas também 

b) entretanto 

c) assim que 

d) logo 

e) por isso 

 

5. “Assim, explicam, o profissional poderá repensar 
suas atitudes e salvar a própria carreira e os 
relacionamentos pessoais.”  

Com base na leitura do fragmento acima, identifique 
a alternativa em que o par de palavras assume a 
mesma função sintática no trecho: 

a) assim – profissional 

b) atitudes – própria 

c) o – profissional 

d) própria – pessoais 

e) explicam – pessoais 

 

6. No período “Como se sabe, os moradores dos 
bairros atingidos pelo Tsunami tiveram que deixar 
suas casas.” 

O termo em destaque pode ser classificado 
morfologicamente como uma conjunção: 

a) causal 

b) comparativa 

c) consecutiva 

d) conformativa 

e) concessiva 

 

7. “Os executivos da empresa o rodeavam tentando 
fazer com que visse a necessidade de contratar um 
número maior de profissionais.” 

O verbo grifado só não pode ser utilizado na forma: 

a) rodeiam 

b) rodeavam 

c) rodeiemos 

d) rodeei 

e) rodeio 

 

8. De acordo com a norma padrão, assinale a 
alternativa que apresenta incorreção no emprego da 
regência: 

a) Aquela é a livraria onde foi lançado o romance 
recorde de vendas. 

b) Observo algumas teses a cujas idéias procuro 
me orientar. 

c) Esse é o projeto cuja finalidade é a reflexão 
sobre a nacionalidade. 

d) Há vários bons poemas de que se tem 
conhecimento. 

e) As características pelas quais um grupo se 
identifica devem ser preservadas. 

 

9. A alternativa que apresenta erro no emprego do 
acento indicativo de crase é: 

a) Não querem ir àquele encontro no clube pela 
manhã. 

b) Os estudantes se referiam à decisão da escola de 
manter o antigo horário de aulas. 

c) Todos os estudantes vão à Copacabana para um 
agradável momento de descanso. 

d) O orador da turma fez referência àquele pedido. 

e) Graças à amizade, todos se comprometeram em 
ajudar aquele nobre estudante. 

 

10. No período “Ouço as justificativas dos que o 
consideram uma ameaça à vida na Terra e fico com a 
impressão de que estão certos.”, o número de artigos 
presentes é: 

a) 3 

b) 5 

c) 1 

d) 4 

e) 6 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES  (05 questões)     

 
11. Leia e analise o texto abaixo: 
 A cidade de São Paulo comemorou 456 anos. 
Cortada pelos rios Tamanduateí, Pinheiros, Tietê e 
afluentes, vem apresentando problemas estruturais 
que agravam as enchentes que ocorrem em seus 
leitos. Há relatos desses períodos de cheias, em 
1820, escritos por José Bonifácio: “miserável estado 
em que se acham os rios Tietê e Tamanduateí, sem 
margens nem leitos fixos, sangrados em toda parte 
por sarjetas, que formam lagos que inundam esta 
bela planície”, indicando preocupação com o 
transbordamento de suas margens. 

 

(O Estado de S.Paulo, 24.01.2010. Adaptado.) 
  

A partir da leitura e análise do texto, identifique os 
problemas estruturais, que poderiam acentuar as 
enchentes. 

 

I. Despejo desordenado do lixo urbano. 
II. Impermeabilização do solo urbano. 
III. Ampliação de áreas verdes. 
IV. Crescimento de loteamentos junto aos cursos 
fluviais. 
V. Expansão da rede dee circulação viária em 
avenidas de fundo de vale. 

Assinale a alternativa que indica todos os reais 
problemas estruturais apresentados que acentuam as 
enchentes da cidade de São Paulo no século XXI. 

 

a) I, IV e V. 
b) II, III, IV e V. 
c) I, II, IV e V. 
d) II, III e IV. 
e) I, III e V. 

 

12. Na análise do desenvolvimento regional do 
Brasil, vários estados do Nordeste sofreram menores 
impactos diante da atual crise mundial, indicando 
crescimento superior à média nacional. Esse 
crescimento é explicado  

a) pelo aumento da produção de bens exportados 
para os Estados Unidos.  

b) pela importância do setor petroquímico, que 
ampliou o número de empregos.  

c) pelo aumento do consumo interno facilitado pela 
influência dos programas sociais.  

d) pelo aumento da produção nas indústrias de 
celulose causado pelo barateamento do dólar.  

e) pelo estreitamento de negócios com a região 
Centro-Oeste, formando uma nova rede de 
relações.  

13. Uma das maiores preocupações da OMC 
(Organização Mundial do Comércio) é combater o 
chamado protecionismo, que se caracteriza por uma 
série de medidas postas em práticas por diversos 
países. Sobre essa postura protecionista são feitas as 
seguintes afirmativas: 
 

I. Uma característica protecionista é a garantia de 
preços mínimos para cada safra e prioridade para 
a compra da produção interna. 

II.  Taxação mais elevada sobre os produtos 
importados. 

III. Busca de acordos internacionais para aumentar as 
exportações, especialmente junto aos mercados de 
maior potencialidade. 

 

Assinale: 

a) Se apenas a afirmativa I for correta. 

b) Se apenas a afirmativa II for correta. 

c) Se apenas a afirmativa III for correta. 

d) Se as afirmativas I e II forem corretas. 

e) Se as afirmativas II e III forem corretas 

 
14. A Rodada Doha, promovida pela Organização 
Mundial de Comércio, não chegou a acordos 
importantes, devido  

a) às exigências trabalhistas de operários de 
fábricas localizadas em países emergentes, 
como México e Coréia do Sul. 

b) ao protecionismo agrícola dos países centrais, 
que afeta as exportações de países como China 
e Índia. 

c) às restrições ambientais do Protocolo de 
Kyoto, apoiadas pela União Européia, mas 
com resistência dos EUA. 

d) às novas barreiras sanitárias à exportação de 
produtos agrícolas de países centrais aos países 
periféricos. 

e) ao aumento nas exportações dos EUA para a 
China, apesar da crise financeira do país, 
gerada no setor imobiliário. 
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15. Observe a figura a seguir. 
  

 
Diário Popular, 01/10/2008 

  
A figura é alusiva ao recente cataclismo no centro 
financeiro do capitalismo mundial, que gerou uma 
intervenção sem precedentes do governo 
estadunidense no mercado para sanear o capitalismo 
financeiro. Essa crise inevitavelmente atingirá a 
todos. 
Nesses momentos de crise financeira, cresce em 
importância, na economia mundial, a consideração 
do risco país, um conceito que orienta os investidores 
internacionais sobre as melhores escolhas. 
  
Leia as afirmativas a seguir. O risco país  
I. determina o grau de instabilidade dos países 
emergentes de primeira linha: Brasil, Rússia, Índia e 
China, os que são congregados na expressão 
denominada Bric. 
II. indica, quanto maior, menor capacidade de atrair 
investimentos estrangeiros. Para tornar o 
investimento atraente, o país tem de elevar as taxas 
de juros que remuneram os títulos representativos da 
dívida. 
III. é calculado por agências de classificação de risco 
e por bancos de investimento. Países como 
Rússia, Bulgária, Marrocos, Filipinas, Polônia e 
outros não são considerados como dados 
comparativos no cálculo dos índices. 
IV. não é influenciado pela contração do crédito 
externo, ou pela queda do preço das ações e 
oscilações do dólar no cenário interno de um país, 
uma vez que depende do relacionamento com o 
mercado internacional. 

V. é um conceito que funciona como um termômetro 
psicológico do mercado internacional de 
investimentos, uma avaliação do grau de 
credibilidade econômica que determinado país 
inspira a quem estuda a possibilidade de nele aplicar 
o seu capital. 
 

Estão corretas, apenas, 
a) II e V. 
b) I e III. 
c) III, IV e V. 
d) IV e V. 
e) I, II e III. 

 

CONHECIMENTO LOCAL                                    (05 questões) 

 
16. Em 2011, Luis Domingues comemora sua 
emancipação política completando: 

a) 50 anos. 
b) 49 anos. 
c) 25 anos. 
d) 60 anos. 
e) 48 anos. 

 
17. A Câmara Municipal de Luis Domingues é 
composta por: 

a) 08 representantes. 
b) 10 representantes. 
c) 09 representantes 
d) 11 representantes. 
e) 12 representantes. 

 
18. Os símbolos municipais (brasão e bandeira) 
foram idealizados por: 

a) Benedito Pantoja Costa. 
b) Deolindo Antonio de Lima. 
c) Benedito Paiva Sodré. 
d) Floriano Catarino Matos. 
e) Antônio Deolindo Matos. 

 
19. O hino do município de Luis Domingues é de 
autoria de: 

a) Benedito Paiva Sodré. 
b) José Soares Ribeiro. 
c) Olavo Rodrigues da Costa. 
d) Davi Ribeiro de Oliveira. 
e) José Soares Pessoa. 
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20. A vegetação de Luis Domingues é representada 
principalmente por: 

a) O Cerrado e a Caatinga. 
b) A Floresta Equatorial e o Cerrado. 
c) O Manguezal e a Floresta Amazônica de Terra 

Firme. 
d) A Floresta Amazônica e Mata dos Cocais. 
e) A Mata dos Cocais e os Mangueirais. 

 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO                           (20 questões) 
 
21. A República Federativa do Brasil se constitui em 
Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamento:  

a) erradicação da pobreza e da marginalização 
b) redução das desigualdades sociais e regionais 
c) prevalência dos direitos humanos 
d) integração econômica, política, social e cultural 

dos povos da América Latina 
e) soberania 

 
22. Assinale a alternativa correta acerca dos 
princípios fundamentais da Constituição Federal de 
1988: 

a) Todo o poder emana dos representantes eleitos 
diretamente, nos termos da Constituição. 

b) A República Federativa do Brasil é formada pela 
união indissolúvel da União, dos Estados, dos 
Municípios, do Distrito Federal e dos 
Territórios. 

c) São Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo 
e o Judiciário. 

d) Constitui-se como único objetivo fundamental 
da República Federativa do Brasil a construção 
de uma sociedade livre, justa e solidária. 

e) A República Federativa do Brasil se rege nas 
suas relações internacionais por princípios, 
como exemplo, o pluralismo político. 

 
23. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País: 

a) A prestação de assistência religiosa apenas nas 
entidades civis de internação coletiva. 

b) A inviolabilidade somente da intimidade e da 
honra das pessoas. 

c) O direito de resposta, proporcional ao agravo, 
além da indenização por dano material e moral. 

d) O exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei complementar 
estabelecer. 

e) O direito exclusivo dos autores de utilização, 
publicação ou reprodução de suas obras, de 
forma intransmissível aos seus herdeiros. 

 

24. Sobre os remédios constitucionais, assinale a 
alternativa CORRETA: 

a) O mandado de segurança coletivo deve ser 
impetrado por partido político com 
representação no Congresso Nacional; 

b) Conceder-se-á mandado de segurança para 
proteger direito líquido e certo, amparado por 
"habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o 
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder 
for autoridade pública ou agente de pessoa 
jurídica no exercício de atribuições do Poder 
Público. 

c) Qualquer pessoa é parte legítima para propor 
ação popular 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; 

d) Para retificação de dados através de processo 
sigiloso, judicial ou administrativo, é preferível 
o uso do Habeas-data. 

e) Sempre que a falta de norma regulamentadora 
torne inviável o exercício dos direitos e 
liberdades constitucionais e das prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à soberania e à 
cidadania, conceder-se-á mandado de injunção. 
 

25. Não são direitos sociais: 

a) Educação e saúde. 

b) Propriedade e moradia. 

c) Alimentação e trabalho.  

d) Lazer e segurança. 

e) Previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados. 

 

26. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: 

a) Relação de emprego protegida contra apenas a 
despedida arbitrária, nos termos de lei 
complementar, que preverá indenização 
compensatória, dentre outros direitos. 

b) Salário-família pago em razão do trabalhador de 
baixa renda. 

c) Participação nos lucros, ou resultados, sempre 
vinculada a remuneração do trabalhador. 

d) Remuneração do trabalho noturno superior à do 
diurno. 

e) Assistência gratuita aos filhos e dependentes 
desde o nascimento até 7 (sete) anos de idade 
em creches e pré-escolas. 

O5 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS DOMINGUES-MA                                                         CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

 

27. Sobre os direitos sociais, assinale a alternativa 
CORRETA:  

a) É livre a associação profissional ou sindical, 
observado o seguinte: a lei não poderá exigir 
autorização do Estado para a fundação de 
sindicato, ressalvado o registro no órgão 
competente, não sendo vedadas ao Poder 
Público a interferência e a intervenção na 
organização sindical. 

b) Ao sindicato cabe apenas a defesa dos direitos e 
interesses coletivos da categoria, inclusive em 
questões judiciais ou administrativas. 

c) É obrigatória a participação dos sindicatos nos 
acordos e nas negociações coletivas de trabalho. 

d) É assegurada a participação dos trabalhadores e 
empregadores nos colegiados dos órgãos 
públicos em que seus interesses profissionais ou 
previdenciários sejam objeto de discussão e 
deliberação. 

e) Nas empresas de mais de duzentos e cinquenta 
empregados, é assegurada a eleição de um 
representante destes com a finalidade exclusiva 
de promover-lhes o entendimento direto com os 
empregadores. 

28.  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. Qual órgão não faz parte da 
segurança pública: 

a) Polícia Federal. 

b) Polícia Rodoviária Federal. 

c) Polícia Aérea Federal. 

d) Polícias Civis. 

e) Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares. 

 

29. Sobre os crimes contra a pessoa, assinale a 
alternativa correta: 

a) Trata-se de Crime de Rixa mesmo que seja para 
separar contendores. 

b) O crime de Perigo de contágio de moléstia grave 
trata de expor alguém, por meio de relações 
sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de 
moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que 
está contaminado.  

c) Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob 
sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de 
educação, ensino, tratamento ou custódia, quer 
privando-a de alimentação ou cuidados 
indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho 
excessivo ou inadequado, quer abusando de 
meios de correção ou disciplina. Tal conduta se 
trata de Perigo para a vida ou saúde de outrem.  

d) Deixar de prestar assistência, quando possível 
fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada 
ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao 
desamparo ou em grave e iminente perigo; ou 
não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade 
pública. Tal conduta se trata de Omissão de 
Socorro. 

e) Expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar 
desonra própria, é ação de Abandono de 
incapaz.  

 

30. Constranger alguém, mediante violência ou grave 
ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por 
qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a 
não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não 
manda. Assinale a alternativa que traz o crime 
equivalente a essa conduta: 

a) Ameaça. 
b) Constrangimento ilegal. 
c) Maus tratos. 
d) Sequestro. 
e) Cárcere privado. 

 

31. No crime de violação de domicílio, julgue os 
itens a seguir sobre o que compreende a expressão 
“casa”: 

(      ) aposento ocupado de habitação coletiva; 

(      ) qualquer compartimento habitado; 

(    ) compartimento não aberto ao público, onde 
alguém exerce profissão ou atividade. 

(    ) taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) V,V,V,F 
b) V,V,F,F 
c) V,F,F,V 
d) F,V,F,V 
e) F,F,F,F 
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32. Assinale a alternativa que faz a correlação correta 
entre conduta e crime: 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. 

a) Roubo 

b) Furto  

c) Peculato mediante erro de outrem 

d) Peculato 

e) Peculato culposo 

 

33. Acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A criança e o adolescente têm direito a proteção 
à vida e à saúde, mediante a efetivação de 
políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e 
harmonioso, em condições dignas de existência. 

b) 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. 

c) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a 
pessoa até dez anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre dez e dezoito anos de 
idade. (doze) 

d) 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. 

e) É assegurado atendimento integral à saúde da 
criança e do adolescente, por intermédio do 
Sistema Único de Saúde, garantido o acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para 
promoção, proteção e recuperação da saúde.  

 
 
 
 
 
 

34. Sobre o Direito à Profissionalização e à Proteção 
no Trabalho, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A formação técnico-profissional obedecerá ao 
princípio da garantia de acesso e frequência 
obrigatória ao ensino regular. 

b) Considera-se aprendizagem a formação técnico-
profissional ministrada segundo as diretrizes e 
bases da legislação de educação em vigor. 

c) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime 
familiar de trabalho, aluno de escola técnica, 
assistido em entidade governamental ou não-
governamental, é vedado trabalho perigoso, 
insalubre ou penoso. 

d) O programa social que tenha por base o trabalho 
educativo, sob responsabilidade de entidade 
apenas governamental sem fins lucrativos, 
deverá assegurar ao adolescente que dele 
participe condições de capacitação para o 
exercício de atividade regular remunerada. 

e) O adolescente tem direito à profissionalização e 
à proteção no trabalho, observados os seguintes 
aspectos, entre outros: respeito à condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento e a 
capacitação profissional adequada ao mercado 
de trabalho. 

 
35.  Julgue os itens sobre Informação, Cultura, Lazer, 
Esportes, Diversões e Espetáculos, bem como 
produtos e serviços oferecidos à crianças e 
adolescentes e assinale a alternativa CORRETA: 

a) As crianças menores de doze anos somente 
poderão ingressar e permanecer nos locais de 
apresentação ou exibição quando acompanhadas 
dos pais ou responsável.  

b) As emissoras de rádio e televisão somente 
exibirão, no horário recomendado para o público 
infanto juvenil, programas com finalidades 
educativas, artísticas, culturais e informativas. 

c) As revistas e publicações destinadas ao público 
infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, 
fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de 
bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e 
deverão respeitar os valores éticos e sociais da 
pessoa e da família. 

d) É proibida a venda à criança ou ao adolescente 
de: armas, munições e explosivos; bebidas 
alcoólicas; produtos cujos componentes possam 
causar dependência física ou psíquica ainda que 
por utilização indevida; fogos de estampido e de 
artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido 
potencial sejam incapazes de provocar qualquer 
dano físico em caso de utilização indevida; 
bilhetes lotéricos e equivalentes. 

e) É proibida a hospedagem de criança ou 
adolescente em hotel, motel, pensão ou 
estabelecimento congênere, salvo se autorizado 
ou acompanhado pelos pais ou responsável.  
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36. Sobre as medidas aplicáveis às entidades de 
atendimento, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal de seus dirigentes ou prepostos, julgue os 
itens a seguir e assinale a alternativa correta: 

(  ) Às entidades governamentais, são aplicadas as 
medidas de advertência; afastamento provisório de 
seus dirigentes e afastamento definitivo de seus 
dirigentes. 

(  ) Às entidades governamentais, são aplicadas as 
medidas de fechamento de unidade ou interdição de 
programa. 

(   ) Às entidades não-governamentais, são aplicadas 
as medidas de advertência; suspensão total ou parcial 
do repasse de verbas públicas.   

(    ) Às entidades não-governamentais, são aplicadas 
as medidas de interdição de unidades ou suspensão 
de programa e cassação do registro. 
 

a) V,V,V,F 
b) V,V,V,V 
c) V,F,F,V 
d) F,V,F,V 
e) F,F,F,F 

 

37. Constitui também abuso de autoridade: 

a) 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; 

b) qualquer atentado ao sigilo da correspondência; 
c) qualquer atentado à liberdade de consciência e 

de crença; 
d) qualquer atentado à liberdade de associação. 
e) qualquer atentado aos direitos e garantias legais 

assegurados ao exercício profissional. 
 

38. A representação nos casos de crimes de Abuso de 
Autoridade será feito contendo: 

a) Três vias. 

b) Exposição do fato constitutivo do abuso de 
autoridade, com todas as suas circunstâncias.  

c) Fundamentos jurídicos do pedido com todas as 
suas especificações.  

d) Qualificação do autor e do acusado.  

e) O rol de testemunhas, no máximo de quatro, se 
as houver.  

 

39. Julgue os itens a seguir sobre o que constitui 
crime de tortura: 

(      )  Constranger alguém com emprego de 
violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento 
físico ou mental com o fim de obter informação, 
declaração ou confissão da vítima ou de terceira 
pessoa. 

(     )  Constranger alguém com emprego de violência 
ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento somente 
físico para provocar ação ou omissão de natureza 
criminosa;  

(      ) Submeter alguém, sob sua guarda, poder ou 
autoridade, com emprego de violência ou grave 
ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como 
forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter 
preventivo. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) V,V,V 

b) V,V,F 

c) V,F,V 

d) F,V,V 

e) F,F,F 

 

40. Sobre o crime de tortura, assinale a alternativa 
INCORRETA:  

a) Ainda que o crime não tenha sido cometido em 
território nacional, sendo a vítima brasileira ou 
encontrando-se o agente em local sob jurisdição 
brasileira, aplica-se o disposto na lei de crime de 
tortura. 

b) O crime de tortura é inafiançável e suscetível de 
graça ou anistia.  

c) A condenação pelo crime de tortura acarretará a 
perda do cargo, função ou emprego público e a 
interdição para seu exercício pelo dobro do 
prazo da pena aplicada. 

d) Aumenta-se a pena de um sexto até um terço, se 
o crime é cometido mediante sequestro. 

e) Aquele que se omite em face dessas condutas, 
quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, 
incorre na pena de detenção de um a quatro 
anos. 
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