
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO DE CONGONHAS 

 

Guarda Municipal 

 

LEIA COM ATENÇÃO!  
 
01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos 
fiscais da sala. 
02. Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 60 (sessenta) 
questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala. 
03. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como 
resposta uma alternativa correta. 
04. Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número 
de inscrição. Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal. 
05. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os 
resultados para a folha de respostas. 
06. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou 
azul e faça as marcas de acordo com o modelo afixado no quadro. A marcação da 
folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras. 
07. Só marque uma resposta para cada questão. 
08. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso 
poderá prejudicá-lo. 
09. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a 
questão será posteriormente anulada e os pontos, a ela correspondentes, serão 
atribuídos a todos os candidatos. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos 
sobre o conteúdo das provas. A interpretação das questões faz parte da avaliação 
(prova). 
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Prova de Língua Portuguesa 
 

TEXTO 1  
 

A ameaça da canção de ninar 
 

Quem dorme aceita se retirar da realidade e ficar indefeso. Essa retirada, 
sem a qual nós não vivemos, pode ser angustiante e deve ser facilitada. Por isso, 
espera-se de uma canção de ninar que seja apaziguadora. No entanto, ainda hoje, no 
Brasil, ouve-se a canção aterradora com a qual eu fui criada. 

Tive o desprazer de constatar isso ligando a televisão e vendo um ator que a 
cantava, enquanto segurava um bebê nos braços: "Dorme, nenê, que a cuca vem 
pegar / Papai foi pra roça / Mamãe foi passear". O rosto do ator era bonito e o bebê, 
comovente - dois anjos. Mas, sem ter consciência do que fazia, o ator ameaçava a 
criança. Dizia-lhe que o pai e a mãe estavam ausentes, e, caso ela não dormisse, a 
cuca a levaria. 

Popularmente, a cuca é uma velha feia parecida com um jacaré. Segundo o 
Aurélio, um bicho-papão, um papa-gente. E, de acordo com Monteiro Lobato, uma 
bruxa com as unhas compridas como as de um gavião.  

Como explicar a vigência de uma canção de ninar tão assustadora, se não 
pelo sadismo dos adultos em relação às crianças? Um sadismo cujas consequências 
podem ser nefastas. A educação começa no berço, com as primeiras palavras, que 
tanto podem abrir quanto fechar os nossos caminhos. Isso significa que o educador - 
o pai, a mãe ou outra pessoa precisa atentar para o que diz. Em vez de fazer menção 
à cuca, por que não escolher, por exemplo, uma canção de ninar como a dos Beatles, 
Good Night? "Hora de dizer boa-noite / Boa noite, durma bem / O sol agora apagou a 
sua luz / Boa noite, durma bem". Uma canção que associa o sono à desaparição do 
sol, fazendo dele um fenômeno natural.  

Ninguém é obrigado a procriar. A obrigação está fora de moda. Mas quem 
tiver filho precisa se ocupar dele durante a infância com devoção e inteligência, 
contrariando os hábitos, se preciso for. A vida não é fácil e, para evitar dificuldades 
futuras, a prevenção é sempre melhor do que o tratamento. Nós só nos esquecemos 
disso porque não somos educados para ser felizes, e sim para repetir o que os outros 
fizeram sem se questionar.  
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Betty Milan 
(Veja, ed. 2231, ano 44, nº 34, 24 de agosto de 2011, p. 120) Texto adaptado. 

 
QUESTÃO 01 
 
O texto 1 apresenta as seguintes ideias: 
 
I – A ameaça que se infere da temática da canção de ninar. 
II – A experiência da articulista como fator de credibilidade. 
III – A neutralidade da autora em relação ao que é enunciado. 
 
Estão COERENTES com o texto as ideias apresentadas em:   
 

(A) Apenas nos itens I e II. 
(B) Apenas nos itens I e III. 
(C) Apenas nos itens II e III. 
(D) Nos itens I, II e III. 

 
QUESTÃO 02 
 
Da leitura do texto depreende-se que o PRINCIPAL objetivo da articulista é: 
 

(A) Comprovar a eficácia das canções de ninar. 
(B) Constatar a ineficiência das canções de ninar.  
(C) Avaliar a mensagem da canção de ninar. 
(D) Destacar a importância da educação das crianças. 

 
 
QUESTÃO 03 
 
Com base nos argumentos da autora, é PERTINENTE afirmar que a canção de ninar 
é uma ameaça porque: 
 

(A) É característica do ser humano assustar as crianças. 
(B) O ser humano, acostumado a repetir o que aprendeu, não a questiona. 
(C) Apresenta sempre uma temática assustadora. 
(D) Por sadismo, a satisfação do ser humano é amedrontar as crianças.  
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QUESTÃO 04 
 
Para defender seu ponto de vista, a autora do texto: 
 

I. Fornece exemplos que evidenciam as concepções em que acredita. 
II. Apresenta argumentos diversificados para confirmar suas ideias. 

III. Apresenta soluções possíveis para o problema que discute. 
 
São VERDADEIRAS as afirmativas contidas em: 
 

(A) Apenas nos itens I e III. 
(B) Apenas nos itens I e II. 
(C) Apenas nos itens II e III. 
(D) Nos itens I, II e III. 

 
QUESTÃO 05 
 
A classe gramatical da palavra destacada está INCORRETAMENTE identificada na 
alternativa: 
 

(A)  “Em vez de fazer menção à cuca, por que não escolher [...]” [substantivo] 
(B) “Tive o desprazer de constatar isso ligando a televisão [...]” [verbo] 
(C) “Ninguém é obrigado a procriar.” [pronome] 
(D) “[...] a prevenção é sempre melhor do que o tratamento.” [advérbio] 
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QUESTÃO 06 
 

Marque a alternativa em que haveria acento grave, indicador de crase. 
 

(A) A força de se manter isenta, não cantou tal canção de ninar. 
(B) A partir daquele momento, mudou seu ponto de vista sobre o assunto. 
(C) Dia a dia, observa que os hábitos das pessoas não mudam. 
(D) O bebê a quem se referiu era bonito, parecia um anjo. 

 
Para responder à questão 7, leia os TEXTOS 1 e 2. 

 

TEXTO 2 
 

 

Canção de Ninar Gente Pequena 
 

Dorme, dorme menininha 
eu estou aqui 

vá sonhar 
ainda é tempo, menininha 

vá, vá dormir 
Sonha sonhos cor de rosa 
passeia no céu e no mar 

apanha o mundo 
no teu sonho, menininha 

e não deixa ninguém roubar 
Olha, não reparta com ninguém 

os teus sonhos de menina 
dorme, dorme 

dorme e sonha menininha 
sonha, é tempo ainda 

 
      Oswaldo Montenegro 

             (Disponível em http://letras.terra.com.br/oswaldo-montenegro/106328/.                             
Acesso em: 30 ago. 11) 
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QUESTÃO 07 
 

O texto 2, em relação ao texto 1, apresenta 
 

(A) Pluralidade de vozes. 
(B) Eu poético egocêntrico. 
(C) Mundos opostos. 
(D) Elementos intertextuais. 

 
QUESTÃO 08 
 
Marque a alternativa em que a ideia expressa pelo conector destacado, no trecho 
transcrito, está CORRETAMENTE identificada entre colchetes. 
 

(A)  “E, de acordo com Monteiro Lobato, uma bruxa com as unhas compridas 
como as de um gavião.” [conformidade] 

(B) “Tive o desprazer de constatar isso ligando a televisão e vendo um ator que a 
cantava, enquanto segurava um bebê nos braços [...]” [proporcionalidade] 

(C) “A vida não é fácil e, para evitar dificuldades futuras, a prevenção é sempre 
melhor do que o tratamento.” [comparação] 

(D) Por isso, espera-se de uma canção de ninar que seja apaziguadora.” 
[consequência] 

 
QUESTÃO 09 
 
A concordância verbal está INCORRETA em: 
 

(A) O que me admira é ainda existirem pessoas que gostem da canção de ninar. 
(B) Sobra-lhe motivos para não gostar da canção de ninar. 
(C) Não se trata de situações imaginárias, mas a canção de ninar era 

assustadora. 
(D) Concluiu que jamais se poderiam imaginar canções de ninar tão 

assustadoras. 
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QUESTÃO 10 
 
De acordo com a norma culta, a regência verbal está CORRETA na alternativa: 
 

(A) Prefere mais a canção de ninar dos Beatles do que a tradicional. 
(B) Assistiu um programa de televisão e ouviu a canção de ninar. 
(C) A decisão da articulista implica uma mudança radical. 
(D) Nós lembramos da canção de ninar: “Dorme, nenê, que a cuca vem pegar.” 

 

 
Prova de Conhecimentos Gerais 

 
QUESTÃO 11 
 
O Brasil será o país anfitrião da Copa do Mundo de Futebol de 2014. Essa será a 
segunda Copa realizada nos gramados do país – a primeira ocorreu em 1950, quando 
o Brasil foi derrotado na final para o Uruguai no Maracanã. Hoje, pode-se afirmar em 
relação ao evento: 
 

I. Que nossos principais estádios de futebol não estão devidamente preparados 
em termo de estrutura. 

II. Que a nossa rede hoteleira instalada abrigará confortavelmente os turistas 
que aqui virão. 

III. Que haverá geração de empregos no país e impacto no crescimento do PIB 
brasileiro. 

IV. Que a nossa infraestrutura atual de transportes suportará a demanda futura 
prevista. 
 

Marque a alternativa CORRETA:  
 

(A) Apenas o item III é correto. 
(B) Apenas os itens III e IV são corretos. 
(C) Apenas os itens I e III são corretos. 
(D) Apenas o item I é correto. 
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QUESTÃO 12 
 
Os países denominados BRIC´S são aqueles que se destacam no cenário mundial 
pelo rápido crescimento das suas economias e correspondem respectivamente: 
 

(A) Ao Brasil, Rússia, Índia, China e Suíça. 
(B) Ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
(C) À Bielorrússia, Reino Unido, Irlanda, República Checa e Suíça. 
(D) À Bélgica, Reino Unido, Itália, Canadá e Suécia. 

 
QUESTÃO 13 
 
A “Lei Seca” é um instrumento de viabilização de políticas públicas que se aplica 
para: 
 

(A) Melhorar a arrecadação dos cofres públicos. 
(B) Organizar o trânsito urbano das grandes capitais. 
(C) Melhorar a avaliação popular dos políticos que fazem as leis. 
(D) Conter a violência urbana no trânsito. 

 
QUESTÃO 14 
 
“A expectativa de vida média no Brasil cresce paulatinamente: em 2008, a média de 
vida no Brasil era de 72,8 anos; em 2009, foi de 73,1 anos; em 2020, a previsão é de 
que deve chegar a 76,1; e em 2050 a 81,3 anos”.  

(Revista Brasileira de Administração (RBA), Julho / Agosto 2011. Pág 40.) 

 
Tal constatação, aliada a outras informações inerentes ao tema, nos remete a 
seguinte conclusão: 
 

(A) A qualidade de vida do brasileiro melhora a cada dia. 
(B) A expectativa de vida no Brasil é universal, ou seja, é igual em todas as 

regiões. 
(C) A expectativa de vida independe do sexo do ser humano. 
(D) Não há correlação entre expectativa de vida e classe social. 
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QUESTÃO 15 
 
Leia o trecho abaixo referente à segurança cibernética em Belo Horizonte e marque a 
alternativa CORRETA: 
 
“Segurança – Disparou em BH os crimes cibernéticos. O número de delitos via 
Internet registrados na delegacia especializada da capital quase dobrou entre 2009 e 
2010, pulando de 334 para 640. Este ano já foram abertos 510 inquéritos, 54% por 
estelionato”.  
                                                                                         (Jornal Estado de Minas, 03/10/2011. Pág. 01.) 

 
O aumento dos crimes cibernéticos deve-se: 
 

(A) À má índole de parte da população brasileira que gosta de levar vantagem 
em tudo. 

(B) Ao desemprego elevado em BH e na região metropolitana. 
(C) À impunidade reinante no Brasil. 
(D) Ao uso cada vez mais elevado do acesso de brasileiros aos computadores 

sem as devidas precauções de segurança. 
 

 
Prova de Conhecimentos Locais 

 
QUESTÃO 16 
 
Em relação ao município de Congonhas, NÃO se pode afirmar taxativamente: 
 

(A) Foi criado inicialmente como Congonhas do Campo. 
(B) É um centro de mineração do Estado de Minas Gerais. 
(C) Que seja um centro turístico de negócios com um clima admirável. 
(D) É um centro religioso por excelência. 
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QUESTÃO 17 
 
Constituem belezas da cidade de Congonhas: 
 

(A) Profetas, Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos e Estátua da 
Liberdade. 

(B) Profetas, Igreja do Rosário e Salão dos Ex-Votos. 
(C) Profetas, Estação Ferroviária e Prefeitura Municipal. 
(D) Profetas, Cine Teatro Leon e Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. 

 
QUESTÃO 18 
 
Congonhas integra com outros municípios o Circuito Turístico: 
 

(A) Dos Diamantes. 
(B) Da Mineração. 
(C) Dos Inconfidentes. 
(D) Do Ouro. 

 
QUESTÃO 19 
 
O município de Congonhas está inserido na bacia hidrográfica do: 
 

(A) Rio Piracicaba. 
(B) Rio São Francisco. 
(C) Rio Doce. 
(D) Rio das Velhas. 
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QUESTÃO 20 
 
Congonhas tem os seguintes municípios limítrofes: 
 

I. À leste: Ouro Preto e Ouro Branco. 
II. À oeste: Jeceaba e Belo Vale. 

III. Ao sul: Conselheiro Lafaiete e São Brás do Suaçuí. 
IV. Ao norte: Ouro Preto e Belo Vale.  

 
Marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Apenas os itens I e II são corretos. 
(B) Apenas os itens II e III são corretos. 
(C) Apenas o item III é correto. 
(D) Todos os itens são corretos. 

 
 

Prova de Conhecimentos Específicos 
Guarda Municipal 

 
QUESTÃO 21 
 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada e proclamada pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, após a 2ª 
Guerra Mundial, tem como principal fundamento:  
 

(A) Vontade divina, pressuposto da igualdade das pessoas. 
(B) Dignidade humana, pressuposto da universalidade dos direitos humanos. 
(C) Vontade humana, pressuposto do relativismo cultural. 
(D) Meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos. 
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QUESTÃO 22 
 
Constituem princípios consagrados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
EXCETO: 
 

(A) Princípio da igualdade de direitos e deveres. 
(B) Princípio da liberdade. 
(C) Princípio da ampla defesa e do contraditório. 
(D) Princípio da Previdência Social. 

 
QUESTÃO 23 
 
Conforme prevê a Lei 4.898/1965, constitui abuso de autoridade qualquer atentado: 
 

(A) Aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto indireto. 
(B) À violabilidade do domicílio. 
(C) À incolumidade física do indivíduo. 
(D) À liberdade de crença, respeitadas as limitações legais. 

 
QUESTÃO 24 
 
Com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos é CORRETO afirmar: 
 

(A) Toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes 
remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe 
sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei. 

(B) Toda pessoa está sujeita a interferências na sua vida privada, na sua família, 
no seu lar ou na sua correspondência, podendo sofrer ataques à sua honra e 
reputação, com vistas a proteger o Estado.  

(C) Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como 
pessoa perante a lei, salvo nos casos previstos em lei específica. 

(D) Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade, podendo esta ser restringida, e à 
segurança pessoal a critério da administração pública através da polícia 
militar, civil e federal. 
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QUESTÃO 25 
 
A Lei n° 4.898, de 09 de dezembro de 1965, regula o direito de representação e 
processo de responsabilidade administrativa civil e penal, nos casos de abuso de 
autoridade. Com base na citada lei, marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Considera-se autoridade quem exerce cargo, emprego ou função pública, de 
natureza civil e militar, apenas em caráter definitivo e remunerado. 

(B) O processo administrativo não poderá ser sobrestado para o fim de aguardar 
a decisão da ação penal ou civil. 

(C) A sanção aplicada não poderá ser anotada na ficha funcional da autoridade 
civil ou militar, salvo por determinação judicial. 

(D) A ação penal dependerá de instauração de inquérito policial ou justificação 
por denúncia do Ministério Público. 

 
QUESTÃO 26  
 

De acordo com a Lei de Abuso de Autoridade, constituem sanções administrativas 
aplicáveis à autoridade culpada: 
 

(A) Multa. 
(B) Não exercer funções de natureza policial ou militar no município da culpa, por 

prazo de um a cinco anos. 
(C) Perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função 

pública por prazo até três anos. 
(D) Suspensão do cargo, função ou posto por prazo de cinco a cento e oitenta 

dias, com perda de vencimentos e vantagens. 
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QUESTÃO 27 
 

Com referência às normas previstas na Lei de Tortura, marque a alternativa 
INCORRETA:  
 

(A) O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. 
(B) A lei de tortura aplica-se somente quando o crime tenha sido cometido em 

território nacional. 
(C) O condenado por crime de tortura, salvo os casos de crime de omissão, 

iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. 
(D) A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a 

interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. 
 
QUESTÃO 28 
 

Consoante à Lei 9.455, de 07 de abril de 1997, constitui crime de tortura, EXCETO: 
 

(A) Constranger alguém com emprego de violência, causando-lhe sofrimento 
físico com o fim de obter confissão da vítima. 

(B) Constranger alguém com grave ameaça, causando-lhe sofrimento mental em 
razão de discriminação religiosa. 

(C) Submeter alguém sob sua guarda com emprego de violência a intenso 
sofrimento físico como forma de aplicar castigo pessoal. 

(D) Submeter pessoa suspeita da prática de crime a depoimento a respeito de ato 
ilegal que praticou. 
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QUESTÃO 29 
 
De acordo com a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, é CORRETO afirmar:  
 

(A) A colocação em família substituta estrangeira é admitida em todas as 
modalidades previstas em lei, desde que presentes os seus requisitos. 

(B) O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou 
suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. 

(C) A guarda confere à criança ou ao adolescente a condição de dependente, 
para todos os fins e efeitos de direito, exceto previdenciários. 

(D) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e 
deveres, exceto sucessórios. 

 
QUESTÃO 30 
 
A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento 
de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. 
Com base neste direito assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é 
CORRETO afirmar: 
 

(A) É dever dos pais ou responsáveis, sujeitos às sanções legais cabíveis, ter 
ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das 
propostas educacionais. 

(B) O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta 
irregular importa responsabilidade da autoridade competente. 

(C) Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos 
na rede regular de ensino. 

(D) Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, 
fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência 
à escola. 
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QUESTÃO 31 
 
É proibida a venda às crianças e adolescentes, EXCETO: 
 

(A) Fogos de estampido e de artifício de reduzido potencial. 
(B) Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica 

ainda que por utilização indevida. 
(C) Bebidas alcoólicas. 
(D) Revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças 

e adolescentes. 
 
QUESTÃO 32 
 
Quanto à prática de ato infracional pela criança e pelo adolescente, é INCORRETO 
afirmar: 
 

(A) Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de 
ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária 
competente. 

(B) Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade 
poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova 
o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. 

(C) O adolescente civilmente identificado não será submetido a identificação 
compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito 
de confrontação, havendo dúvida fundada. 

(D) Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar 
ao adolescente a medida sócio-educativa de privação de liberdade, na 
modalidade de detenção, sob o regime fechado. 
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QUESTÃO 33 
 
Conforme reza o art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente: 
 
“As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os 
direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

 
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. 
III - em razão de sua conduta”. 

 
Todas as alternativas abaixo representam medidas aplicáveis aos pais ou 
responsável, EXCETO: 
 

(A) Advertência. 
(B) Destituição da tutela. 
(C) Liberdade assistida. 
(D) Encaminhamento a tratamento psiquiátrico. 

 
QUESTÃO 34 
 
Constitui crime praticado contra a criança e o adolescente, por ação ou omissão, 
previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente: 
 

(A) A imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento 
da ilegalidade da apreensão, pela autoridade competente. 

(B) Fazer a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou 
adolescente a imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à 
família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. 

(C) Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua 
apreensão com flagrante de ato infracional ou existindo ordem escrita da 
autoridade judiciária competente. 

(D) Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, 
cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. 
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QUESTÃO 35 
 
Todas as alternativas abaixo constituem proibições previstas nas normas do Estatuto 
do Idoso, EXCETO: 
 

(A) É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de 
valores diferenciados em razão da idade. 

(B) É vedado o critério de desempate em concurso público pela idade, sendo 
caracterizado como discriminação em razão da idade. 

(C) Na admissão do idoso em qualquer emprego ou trabalho, é vedada a fixação 
de limite máximo de idade. 

(D) É vedado abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de 
longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades 
básicas, quando obrigado por lei ou mandado. 

 
QUESTÃO 36 
 
É assegurado ao Idoso, conforme Lei n° 10.741/2003, EXCETO: 
 

(A) Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a 
acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições 
adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério 
médico. 

(B) A todo idoso, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, independente da sua 
condição econômica, ou de sua família, é assegurado o benefício mensal de 
1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – 
Loas. 

(C) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos 
transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços 
seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços 
regulares. 

(D) É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, de 5% (cinco 
por cento) das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais 
deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. 
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QUESTÃO 37 
 
Consoante o art. 43 do Estatuto do Idoso: 
“As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos 
reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:” 
 
I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 
II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. 
III – em razão de sua condição pessoal. 
 
Todas as alternativas abaixo constituem medidas de proteção ao idoso a serem 
aplicadas pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário a requerimento daquele, 
quando verificadas qualquer das hipóteses do referido artigo, EXCETO: 
  

(A) Orientação, apoio e acompanhamento temporários.   
(B) Encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade. 
(C) Liberdade assistida. 
(D) Abrigo em entidade. 

 
QUESTÃO 38 
 

Quanto ao acesso à Justiça pelo Idoso, é CORRETO afirmar: 
 

(A) É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na 
execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou 
interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em 
qualquer instância. 

(B) O direito de prioridade na tramitação de processo e procedimentos e na 
execução dos atos e diligências judiciais estende-se em favor do cônjuge 
supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, independente 
da idade. 

(C) O direito de prioridade no trâmite judicial estende-se aos processos e 
procedimentos na Administração Pública, empresas prestadoras de serviços 
públicos e Defensoria Publica, exceto instituições financeiras. 

(D) Para assegurar o direito de prioridade nos processos e procedimentos e na 
execução dos atos e diligências judiciais é obrigatório ao Poder Público criar 
varas especializadas e exclusivas do idoso. 
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QUESTÃO 39 
 
Com base na Lei 11.340/06, chamada de Lei Maria da Penha, marque a alternativa 
CORRETA: 
 

(A) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação que 
lhe cause lesão e dano moral, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o 
agressor conviva e coabite com a ofendida. 

(B) A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de 
violação dos direitos humanos e decorre das relações pessoais dependentes 
de orientação sexual. 

(C) A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 
difamação ou injúria constitui uma das formas de violência doméstica e 
familiar contra a mulher. 

(D) É permitida a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem 
como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. 

 
QUESTÃO 40 
 
Com relação às medidas protetivas de urgência previstas e disciplinadas pela Lei 
Maria da Penha é CORRETO afirmar: 
 

(A) As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a 
requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. 

(B) As medidas protetivas de urgência não poderão ser concedidas de imediato 
e, dependerão de audiência das partes e de manifestação do Ministério 
Público. 

(C) Somente na instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, 
decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público. 

(D) A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, 
especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sendo 
dispensável a intimação do advogado constituído ou do defensor público. 
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QUESTÃO 41 
 
A Constituição Federal de 1988 prevê em seu art. 5° os direitos e deveres individuais 
e coletivos. Com base na referida norma, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito. 

(B) A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 
julgada. 

(C) A lei disporá sobre o juízo ou tribunal de exceção permitido 
constitucionalmente. 

(D) A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. 
 
QUESTÃO 42 
 
São direitos sociais constitucionalmente assegurados, EXCETO: 
 

(A) Previdência social. 
(B) Proteção à maternidade. 
(C) Assistência aos desamparados. 
(D) Meio ambiente. 

 
QUESTÃO 43 
 
Quanto aos direitos políticos previstos na Constituição Federal, é CORRETO afirmar: 
 

(A) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 
dezesseis anos. 

(B) São inalistáveis os estrangeiros e, durante o período do serviço militar 
obrigatório, os conscritos. 

(C) A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto indireto 
e secreto, com valor igual para todos. 

(D) São elegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 
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QUESTÃO 44 
 
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também ao seguinte: 
 

(A) O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei 
específica. 

(B) É garantido ao servidor público militar e civil o direito à livre associação 
sindical. 

(C) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, 
improrrogável. 

(D) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente aos 
brasileiros. 

 
QUESTÃO 45 
 
Quanto ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no 
exercício de mandato eletivo, é CORRETO afirmar: 
 

(A) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função 
e, sem direito de escolha, receberá a remuneração do cargo para o qual foi 
eleito.  

(B) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores 
serão determinados excluindo-se o tempo em que não esteve em exercício. 

(C) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado 
de seu cargo, emprego ou função. 

(D) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato 
eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, 
inclusive para promoção por merecimento. 
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QUESTÃO 46 
 
Considere as seguintes afirmações sobre a Administração Pública: 
 

I. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, 
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

II. 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, não sendo assegurado o direito de regresso 
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

III. 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. 

 
Marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Apenas o item III está correto. 
(B) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(C) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 
QUESTÃO 47  
 
Todas as alternativas abaixo elencam direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. 
Marque a alternativa que corresponde a direito social aplicável aos servidores 
ocupantes de cargo público: 
 

(A) Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. 
(B) Fundo de garantia do tempo de serviço. 
(C) Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta 

dias, nos termos da lei. 
(D) Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do 

que o salário normal. 
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QUESTÃO 48 
 
Com base nas normas constitucionais, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, 
não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo 
em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão 
da pensão.  

(B) O regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo, 
previsto na Constituição Federal em seu art. 40, observará, no que couber, os 
requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. 

(C) 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, também aplica-se o regime de previdência dos 
servidores públicos de cargo efetivo. 

(D) Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco 
anos, em relação a aposentadoria voluntária, para o professor que comprove 
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 
educação infantil e no ensino fundamental e médio. 

 
QUESTÃO 49  
 

Com base nas normas constitucionais regulamentadoras do Estado de Defesa, 
marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) O Estado de Defesa tem como objetivo preservar ou prontamente 
restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz 
social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional. 

(B) O Estado de Defesa será decretado pelo Presidente da República ouvidos o 
Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, independente de 
deliberação ou decisão do Congresso Nacional. 

(C) O tempo de duração do Estado de Defesa não será superior a trinta dias, 
podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões 
que justificaram a sua decretação. 

(D) Na vigência do Estado de Defesa, a prisão ou detenção não poderá ser 
superior a sessenta dias, sendo dispensável a autorização do Poder 
Judiciário e indispensável a incomunicabilidade do preso. 
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QUESTÃO 50 
 
Com relação à estabilidade do servidor público, é CORRETO afirmar: 
 

(A) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará 
em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até 
seu adequado aproveitamento em outro cargo. 

(B) São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados 
para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Sendo 
facultado ao Poder Público a avaliação especial de desempenho por 
comissão instituída para essa finalidade, para que seja adquirida a 
estabilidade. 

(C) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele 
reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, aposentado 
compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 

(D) O servidor público estável só perderá o cargo: em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado e, mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. 

 
QUESTÃO 51 
 
Conforme prevê norma constitucional, a segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos, EXCETO: 
 

(A) Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 
(B) Polícia Rodoviária e Ferroviária Federal. 
(C) Guarda Municipal. 
(D) Polícia Civil. 
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QUESTÃO 52 
 
No que concerne às normas constitucionais reguladoras da seguridade social, é 
INCORRETO afirmar: 
 

(A) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

(B) A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como 
estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.  

(C) Compete ao Poder Público organizar a seguridade social com base no caráter 
democrático e descentralizado da administração, mediante gestão 
quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 

(D) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à 
seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, integrando o 
orçamento da União. 

 
QUESTÃO 53 
 
Quanto ao Meio Ambiente, é INCORRETO afirmar: 
 

(A) Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão 
público competente, na forma da lei. 

(B) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo. 

(C) As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, sendo dispensados da obrigação de reparar os danos 
causados. 

(D) A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização 
far-se-á, na forma da lei. 
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QUESTÃO 54 
 
Em relação às normas da Constituição destinadas à proteção da Família, da Criança, 
do Adolescente, do Jovem e do Idoso, é CORRETO afirmar: 
 

(A) O casamento é civil e gratuita a sua celebração, não podendo ser dissolvido 
pelo divórcio. O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 

(B) O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 
integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 
relações. 

(C) Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 
homem e a mulher como entidade familiar, não sendo autorizada sua 
conversão em casamento.  

(D) O planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 
propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, 
sendo permitido o controle de natalidade coercitivo do Estado. 

 
QUESTÃO 55 
 
Marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) A polícia federal e a polícia civil destinam-se a exercer as funções de polícia 
judiciária. 

(B) Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em 
seus lares. 

(C) São penalmente inimputáveis os maiores de dezesseis anos. 
(D) Às polícias militar e civil cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública. 
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Prova de Raciocínio Lógico 
 
 
QUESTÃO 56 
 
Considere os pares do tipo (a, b) nos quais a e b podem assumir quaisquer valores 
reais. Agora, considere a operação “ * ” tal que, para todo a, b, c e d pertencentes ao 
conjunto dos reais tenhamos: 
 
(a, b) * (c, d) = (a + c, b x d), 
 
Exemplos:     (1, 2) * (3, 4) = (1 + 3, 2 x 4) = (4, 8) 

(3, 0) * (2, 5) = (3 + 2, 0 x 5) = (5, 0) 
 

Marque a alternativa que contém o resultado de (3, 1) * (4, 2). 
 

(A) (12, 3). 
(B) (7, 3). 
(C) (12, 2). 
(D) (7, 2). 

 
 
QUESTÃO 57 
 
Uma frota de 20 veículos será utilizada para o patrulhamento ostensivo num evento 
municipal. Sabe-se que ¼ (um quarto) dessa frota é composta por veículos munidos 
de equipamentos rastreadores. Considerando o custo de R$ 700,00, por veículo, para 
instalar esse equipamento, qual é o investimento mínimo necessário para que toda a 
frota disponha dessa tecnologia? 
 

(A) R$3.500,00. 
(B) R$2.800,00. 
(C) R$10.500,00. 
(D) R$14.000,00. 
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QUESTÃO 58 
 
Dois atletas, Daniel e Ezequiel correm numa pista circular, em sentidos contrários, 
conforme ilustração abaixo. Perceba que Daniel parte do ponto A e Ezequiel parte do 
ponto B. 
Após Daniel, que é 2 vezes mais rápido que Ezequiel, completar 5 voltas na pista, 
quantas vezes ele terá passado por Ezequiel? 
 

(A) 5. 
(B) 8. 
(C) 10. 
(D) 15. 

 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 59 
 
Estudos comprovam que, em carros de motores bicombustíveis, é mais vantajoso o 
uso de gasolina quando o preço do litro de etanol for superior a 70% relativamente ao 
preço do litro de gasolina. Considere o custo de R$2,15 para o litro do etanol, e 
marque a alternativa que contém o preço mínimo do litro de gasolina que garanta a 
vantagem em utilizar o etanol. 
 

(A) R$2,79. 
(B) R$3,07. 
(C) R$3,15. 
(D) R$3,70. 
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QUESTÃO 60 
 
Os carros de modelos X, Y e Z foram comprados por Arão, Crispo e Baldin, não 
necessariamente nessa ordem, em anos diferentes, de 2009 a 2011. Um desses 
carros é vermelho, outro Amarelo e outro Preto. 
 
Considere também as seguintes informações: 
 

 Arão nunca compraria um carro vermelho. 

 Badin comprou seu carro em 2009. 

 O modelo Y não foi fabricado nas cores preto e vermelho. 

 Crispo comprou o modelo Z e foi o último a comprar seu carro. 

 Arão não comprou o modelo Y. 
 
Marque a alternativa CORRETA. 
 

(A) O modelo Z não é amarelo. 
(B) O carro de modelo X é vermelho. 
(C) Baldin comprou um carro na cor Preto. 
(D) Em 2011, Arão comprou seu carro. 
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ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA. 

 
 

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta 

Nº 01  Nº 21  Nº 41  

Nº 02  Nº 22  Nº 42  

Nº 03  Nº 23  Nº 43  

Nº 04  Nº 24  Nº 44  

Nº 05  Nº 25  Nº 45  

Nº 06  Nº 26  Nº 46  

Nº 07  Nº 27  Nº 47  

Nº 08  Nº 28  Nº 48  

Nº 09  Nº 29  Nº 49  

Nº 10  Nº 30  Nº 50  

Nº 11  Nº 31  Nº 51  

Nº 12  Nº 32  Nº 52  

Nº 13  Nº 33  Nº 53  

Nº 14  Nº 34  Nº 54  

Nº 15  Nº 35  Nº 55  

Nº 16  Nº 36  Nº 56  

Nº 17  Nº 37  N° 57  

Nº 18  Nº 38  N° 58  

Nº 19  Nº 39  Nº 59  

Nº 20  Nº 40  Nº 60  

 

O gabarito oficial da prova de múltipla escolha será divulgado no prazo máximo de 
até 48 (quarenta e oito) horas, após a sua realização, no órgão oficial do Município 
e no site <www.fgr.org.br>. 

 
Comissão de Concursos FGR 

concursos@fgr.org.br  

http://www.fgr.org.br/
mailto:concursos@fgr.org.br



