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                                PPRREEFFEEIITTUURRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  

      PPOORRTTOO  NNAACCIIOONNAALL--TTOO 

Edital 01/2012 – PMPN/TO 

221188  ––  GGUUAARRDDAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  

BOA PROVA!  

Aplicação: 29/07/2012 

Nível Médio 

• Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO DE PROVAS com muita atenção. Confira se ele 
corresponde ao seu cargo pretendido e se contém 40 (quarenta)  questões, correspondentes às provas objetivas, 
corretamente ordenadas de 01 (um) a 40 (quarenta), pois nenhuma reclamação sobre o cargo pretendido, total de 
questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciadas as provas. 

 

• Durante as provas, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco 
será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS não poderá 
ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse. Ele é o único documento válido para correção da sua prova. 

 

• No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. Preencha com 
caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar as 
bordas. 

 
Exemplo: 

 

• A prova consta de 40 (quarenta)  questões de múltipla escolha com cinco alternativas: A, B, C, D e E. Leia 
cuidadosamente as questões e marque a alternativa que você considera correta.  

 

• Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 
Evite deixar questão sem resposta. 

 

• A duração das provas é de 04 (quatro horas) , já incluído o tempo destinado à identificação dos candidatos, cujo 
procedimento será feito no decorrer das provas, repasse dos avisos e preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS. 

 

• Não será permitido ao candidato, sair da sala e levar consigo o CADERNO DE PROVAS, o mesmo estará disponível 
no sítio da empresa organizadora do certame até as 18 horas do dia 30/07/2012. 

 

• Também não é permitido ao candidato fazer ou levar qualquer anotação sobre a prova, sob pena de ser 
desclassificado. 

 

• Ao sair da sala entregue o CARTÃO DE RESPOSTAS e o CADERNO DE PROVAS ao Fiscal de Sala. 
 

• Data prevista para divulgação do Gabarito Preliminar: 30/07/2012. 
 
 

A B C D E 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O texto abaixo motivará as questões de 01 a 06. 
Leia-o com atenção. 
 

 
O celular que escraviza 

Rafael Barifouse 
 

Revista Época, 11/06/2012, pág. 72 a 74 
 
Estamos viciados. Em qualquer lugar, a 

qualquer momento do dia, não conseguimos 
deixar de lado o objeto de nossa dependência. 
Dormimos ao lado dele, acordamos com ele, o 
levamos para o banheiro e para o café da 
manhã – e, se, por enorme azar, o esquecemos 
em casa ao sair, voltamos correndo. Somos 
incapazes de ficar mais de um minuto sem olhar 
para ele. É através dele que nos conectamos 
com o mundo, com os amigos, com o trabalho. 
Sabemos da vida de todos e informamos a 
todos o que acontece por meio dele. Os 
neurocientistas dizem que ele nos fornece 
pequenos estímulos prazerosos dos quais nos 
tornamos dependentes. Somos 21 milhões – 
número de brasileiros com mais de 15 anos que 
têm smartphones, os celulares que fazem muito 
mais que falar. Com eles, trocamos e-mails, 
usamos programas de GPS e navegamos em 
redes sociais. O tempo todo. Observe a seu 
redor. Em qualquer situação, as pessoas param, 
olham a tela do celular, dedilham uma 
mensagem. Enquanto conversam. Enquanto 
namoram. Enquanto participam de uma reunião. 
E – pior de tudo – até mesmo enquanto dirigem. 

“É uma dependência difícil de eliminar”, diz 
o psiquiatra americano David Greenfield, diretor 
do Centro para Tratamento de Vício em Internet 
e Tecnologia, na cidade de West Hartford. 
“Nosso cérebro se acostuma a receber essas 
novidades constantemente e passa a procurar 
por elas a todo instante.” O pai de todos os 
vícios, claro, é o Facebook, maior rede social do 
mundo, onde publicamos notícias sobre nós 
mesmos como se alimentássemos um grande 
jornal coletivo sobre a vida cotidiana. Depois 
dele, novas redes foram criadas e apertaram o 
nó da dependência. Programas de troca de 
fotos como o Instagram conectam milhões de 
pessoas por meio das imagens feitas pelas 
câmeras cada vez mais potentes dos celulares. 
Os aplicativos de trocas de mensagem, como o 
Whatsapp, promovem bate-papos escritos que 
se assemelham a uma conversa na mesa do 

bar. O final dessa história pode ser dramático. 
Interagir com o aparelho – e com centenas de 
amigos escondidos sob a tela de cristal – 
tornou-se para alguns uma compulsão tão 
violenta que pode colocar a própria vida em 
risco.  

 
▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Em relação à tipologia textual, pode-se afirmar 
que o texto acima é: 

 
A) Uma narração, pois relata o comportamento 

das pessoas ao utilizarem o celular. 
B) Uma descrição, pois se prende à 

caracterização do celular. 
C) Dialogal, já que traz uma fala do psiquiatra 

David Greenfield. 
D) Injuntivo, pois busca apenas convencer o 

usuário de celular que o uso do 
equipamento é ruim. 

E) Argumentativo e expositivo, pois traz tanto a 
opinião do repórter quanto dados sobre o 
uso do celular. 

 
▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Segundo o texto acima, está correto afirmar que: 
 
A) Quem faz uso do celular morre mais cedo 

do que aquele que não utiliza o aparelho. 
B) Só conseguimos conectar aos amigos, 

familiares e trabalho pelo celular. 
C) É mais frequente o uso do celular no 

trânsito. 
D) Tanto o celular quanto as redes sociais 

causam uma dependência de que não tem 
como se livrar. 

E) A compulsão pelo celular pode colocar a 
vida do usuário em risco. 

 
▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Substituindo os termos sublinhados por aqueles 
em destaque, mantêm-se o mesmo sentido, 
exceto em: 

 
A) Dormimos ao lado dele, acordamos com ele, 

o levamos para o banheiro e para o café da 
manhã – e, se, por enorme azar, o 
esquecemos em casa ao sair, voltamos 
correndo. (infortúneo) 

B) Nosso cérebro se acostuma a receber essas 
novidades constantemente e passa a 
procurar por elas a todo instante. (momento) 
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C) Depois dele, novas redes foram criadas e 
apertaram o nó da dependência. 
(construídas) 

D) Os aplicativos de trocas de mensagem, 
como o Whatsapp, promovem bate-papos 
escritos que se assemelham a uma 
conversa na mesa do bar. (equiparam) 

E) Interagir com o aparelho – e com centenas 
de amigos escondidos sob a tela de cristal – 
tornou-se para alguns uma compulsão tão 
violenta que pode colocar a própria vida em 
risco. (ambição) 

 
▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O trecho “Interagir com o aparelho – e com 
centenas de amigos escondidos sob a tela de 
cristal – tornou-se para alguns uma compulsão 
tão violenta que pode colocar a própria vida em 
risco.” pode ser alterado, sem prejuízo de 
sentido, por: 

 
A) Tornou-se para alguns uma compulsão tão 

violenta interagir com o aparelho – e com 
centenas de amigos escondidos sob a tela 
de cristal - que pode colocar a própria vida 
em risco. 

B) Interagir com o aparelho – e com centenas 
de amigos escondidos sob a tela de cristal - 
pode colocar a própria vida em risco, logo 
tornou-se para alguns uma compulsão tão 
violenta. 

C) Interagir com o aparelho – e com centenas 
de amigos escondidos sob a tela de cristal - 
pode colocar a própria vida em risco, à 
medida que se tornou para alguns uma 
compulsão tão violenta. 

D) Tornou-se para alguns uma compulsão tão 
violenta interagir com o aparelho – e com 
centenas de amigos escondidos sob a tela 
de cristal quando pode colocar a própria 
vida em risco. 

E) Porque tornou-se para alguns uma 
compulsão tão violenta interagir com o 
aparelho – e com centenas de amigos 
escondidos sob a tela de cristal – ainda que 
possa colocar a própria vida em risco. 

 
▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O período ‘“É uma dependência difícil de 
eliminar”, diz o psiquiatra americano David 
Greenfield, diretor do Centro para Tratamento 
de Vício em Internet e Tecnologia, na cidade de 
West Hartford.’ tem a mesma justificativa para o 
uso das aspas em: 

A) “O vento é o mesmo, mas sua resposta é 
diferente em cada folha.” (Cecília Meireles) 

B) Faça-me um “favor”, pelo amor de Deus. 
C) Não liguei pra “galera” hoje. 
D) Pensei em voz alta: “Acho que estou ficando 

doida”. 
E) Fez um “sambamor” para a amada. 
 
 
O texto da figura abaixo servirá de suporte para 
responder as questões 06, 07 e 08. Leia-o com 
atenção. 
 

 
 
http://www.fsp.usp.br/site/dcms/fck/DSC00383(4).jpg  
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Pode-se inferir do anúncio que: 
 
A) O fumo mata assim como a arma de fogo. 
B) O fumo mata mais que arma de fogo. 
C) Há mais mortes por arma de fogo do que 

por fumo. 
D) Fumar pode matar e o tempo de 

dependência do cigarro pode acelerar esse 
processo. 

E) Com o tempo todos morreremos. 
 
▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

No período “Fumar não distrai, destrói”, 
podemos afirmar: 
 
A) Foi explorado um trocadilho entre os termos 

‘distrai’ e ‘destrói’ visando chamar atenção 
do consumidor, de forma bem humorada, 
para os malefícios do cigarro. 

B) Trata-se de um período simples. 
C) Trata-se de um período composto por 

subordinação. 
D) Trata-se de um período misto. 
E) Trata-se de um período composto com 

apenas 2 orações. 
 
▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Todas alternativas abaixo estão corretas em 
relação à análise morfossintática, exceto: 
 
A) Na frase “Fumo: veneno ignorado”, a 

expressão ‘veneno ignorado’ funciona como 
aposto. 

B) No período “Fumar não distrai, destrói”, o 
termo ‘Fumar’ é sujeito. 

C) No período ‘O fumo é uma arma carregada 
e o tempo aperta o gatilho’, ‘arma carregada’ 
é predicativo do sujeito. 

D) No período ‘O fumo é uma arma carregada 
e o tempo aperta o gatilho’, ‘o gatilho’ é 
sujeito simples. 

E) No período ‘O fumo é uma arma carregada 
e o tempo aperta o gatilho’, ‘o gatilho’, têm-
se predicado nominal e verbal, 
respectivamente. 

 
 
 
 
 
 

A charge a seguir servirá de suporte para 
responder as questões 09, 10 e 11.  
 

 
www.lutecartunista.com.br 
 
▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Pode-se inferir do texto que: 
 
A) A charge faz uma crítica implícita à 

educação, pois apesar dos dados 
mostrarem um percentual baixo de não 
escolarizados, na prática o analfabetismo 
funcional é maior que os dados divulgados. 

B) A charge evidencia que houve uma melhora 
significativa na educação e é cada vez 
menor o número de analfabetos funcionais. 

C) A charge ironiza as pesquisas em relação 
ao número de pessoas escolarizadas, pois 
não correspondem aos valores reais. 

D) A charge explora o humor através da 
linguagem verbal e não-verbal e da língua 
culta. 

E) A charge trabalha a linguagem verbal e não-
verbal e gíria, registro não aceito neste tipo 
de texto. 
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

No último balão de fala, a conjunção “mas” 
(Li...mas não entendi quase nada) pode ser 
substituída por todas abaixo, sem alteração de 
sentido, exceto em: 
 
A) logo 
B) porém 
C) contudo 
D) não obstante 
E) todavia 
 
▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

No primeiro balão de fala, na oração “Cara, olha 
que legal!”, a palavra ‘Cara’ têm o mesmo 
sentido e classificação sintática na oração: 
 
A) Fez uma cara estranha. 
B) A blusa foi cara. 
C) O cara disse que não viria. 
D) Ele era o “cara”. 
E) Que horas vamos ao show, cara? 
 
 

Leia o texto abaixo para responder as questões 
12, 13 e 14. 

 
Reza 

Rita Lee 
 
Deus me proteja da sua inveja 
Deus me defenda da sua macumba 
Deus me salve da sua praga 
Deus me ajude da sua raiva 
Deus me imunize do seu veneno 
Deus me poupe do seu fim 
Deus me acompanhe 
Deus me ampare 
Deus me levante 
Deus me dê força 
Deus me perdoe por querer 
Que deus me livre e guarde de você 
 
▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Em relação à estrutura morfossintática, está 
correta: 
 
A) A primeira estrofe é construída com verbos 

transitivos diretos e indiretos, e objetos 
diretos e indiretos. 

B) A segunda estrofe é construída somente 
com verbos intransitivos. 

C) Na segunda estrofe há verbos intransitivos e 
transitivos indiretos. 

D) Na primeira estrofe há apenas verbos 
transitivos indiretos. 

E) A última estrofe é composta por verbos 
transitivos e de ligação. 

 
▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Em relação à letra composta por Rita Lee, é 
verdadeira a alternativa: 
 
A) Reza é uma ironia àqueles que tanto 

suplicam e nada conseguem. 
B) Reza é uma explicação ao formato e sentido 

da composição que se assemelha a uma 
ladainha, comumente utilizada nas orações. 

C) Reza é uma ordem ao leitor que quer curar 
seus males. 

D) A música Reza pertence à tipologia 
Descritiva. 

E) A música Reza pertence à tipologia 
Expositiva. 

 
▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

No verso “Deus me defenda da sua macumba”, 
os termos sublinhados são, respectivamente: 
 
A) pronome reflexivo e objeto indireto 
B) objeto indireto e objeto direto 
C) partícula apassivadora e complemento 

nominal 
D) objeto direto e objeto indireto 
E) sujeito e predicativo do sujeito 
 
▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Em relação ao sentido e à formação das 
palavras grifadas, está correta: 
 
I. Foi a uma cidadezinha qualquer. 
II. Ela era um docinho. 
III. “Como podia ter se envolvido com aquele 

homenzinho medíocre.” 
 
A) Os sufixos diminutivos foram utilizados para 

sugerirem ‘pouca importância’, ‘tratamento 
afetuoso’, ‘depreciação’, respectivamente. 

B) Os sufixos diminutivos foram utilizados para 
sugerirem ‘forma carinhosa’, ‘tratamento 
afetuoso’, ‘referência a tamanho’, 
respectivamente. 

C) Os sufixos diminutivos foram utilizados para 
sugerirem ‘depreciação’, ‘pouca 
importância’, ‘indiferença’, respectivamente. 
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D) Os sufixos diminutivos foram utilizados para 
sugerirem ‘indiferença’, ‘exagero’, ‘referência 
a tamanho’, respectivamente. 

E) Os sufixos diminutivos foram utilizados para 
sugerirem ‘tratamento carinhoso’, 
‘tratamento indiferente’, ‘depreciação’, 
respectivamente. 

 

 

MATEMÁTICA 
 
 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A seguir, estão cinco afirmativas sobre números 
reais. Marque a única falsa. 

 

A) 2  é um número irracional. 

B) 0,45333... é um número racional. 
C) – 4 é um número real, racional e inteiro. 
D) 1200 é um número real, racional, inteiro e 

natural. 
E) 0,12345... é um número  racional. 

 
▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Indique uma das soluções do sistema:  
 

  
 
A alternativa correta é: 
 
A) S = {(0,1)} 
B) S = {(2,0)} 
C) S = {(4,-1)} 
D) S = {(-2,2)} 
E) S = {(2,-2)} 
 
▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A metade do determinante da matriz A = (aij)2×2
  

 

para a qual 




>
≤−

=
jisei

jisei
aij 2

2
 é: 

 
A) - 4 
B) - 3 
C) - 2 
D) 4 
E) 2 
 
 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O ponto mínimo da função quadrática definida 

por  422 +−= xxy   é: 
 

A) Não existe 
B) É infinito 
C) 12 
D) 3 
E) 1 

 
▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Numa loja um celular custa R$ 400,00 à vista. 
Marcos compra esse objeto em duas parcelas 
iguais de R$ 250,00, pagando a primeira 
parcela no ato da compra e a segunda parcela 
trinta dias depois. O valor que melhor 
representa a taxa de juros mensais cobrados 
por essa loja é de: 
 
A) 10%   
B) 20%  
C) 25%  
D) 33.33%  
E) 66.66% 
 

INFORMÁTICA 
 
 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

No que diz respeito a recursos oferecidos pelo 
MS Office 2010, relacione a coluna da direita 
com a da esquerda. (informações de 
office.microsoft.com): 
 

1. WordArt 
 
 
2. SmartArt 
 
 
3. Clip-art/imagem 
 

(    ) Nome geral dado a arquivos de 
mídia, como ilustrações, 
fotografias, sons, animações 
ou filmes, que são fornecidos 
no Microsoft Office. 

(    ) Elemento gráfico, que é uma 
representação visual das suas 
informações e ideias. 

(    ) Texto decorativo que você 
pode adicionar a um 
documento. 

 
A alternativa que apresenta a sequência correta, 
de cima para baixo, é a: 

 
A) 1, 2, 3 
B) 1, 3, 2 
C) 2, 3, 1 
D) 3, 2, 1 
E) 3, 1, 2 
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▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Analise a imagem que apresenta parte de uma 
planilha do Microsoft Excel 2010 e assinale a 
alternativa correta: 
 

 
 

A) O conteúdo da célula D2 pode serB2*C2. 
B) O conteúdo da célula D5 pode ser 

=D2+D3+D4. 
C) Pode-se afirmar que foi utilizado o recurso 

“Quebrar Texto Automaticamente” nas 
células A1, B1, C1 e D1. 

D) O conteúdo das células D2, D3 e D4 é, 
obrigatoriamente, uma função matemática. 

E) Pode-se afirmar que não foram utilizadas 
funções matemáticas e trigonométricas 
nessa planilha. 

 
▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Analise as afirmações a seguir, relativas à 
Internet: 
 
I. No Internet Explorer 9, algumas tarefas 

essenciais podem ser realizadas mais 
rapidamente com o uso do teclado. Algumas 
teclas de atalho são: F11 - Alternar entre os 
modos de exibição tela inteira e normal da 
janela do navegador; F5 - Atualizar a página 
da Web atual; e Ctrl+N - Abrir uma nova 
janela. 

II. No endereço http://www.senado.gov.br, o 
http se refere ao protocolo que define um 
conjunto de regras e padrões para troca de 
informações entre clientes e servidores na 
rede. 

III. Os navegadores web, normalmente, 
fornecem ao usuário a possibilidade de 
guardar o endereço das páginas que acessa 
com frequência. A esse recurso se dá o 
nome de “Armazenar no Histórico”.  

 
Está correto o que se afirma em: 

A) Apenas a afirmação II. 
B) Apenas a afirmação III. 
C) Apenas as afirmações I e II. 
D) Apenas as afirmações II e III. 
E) Todas as afirmações. 
 
▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assinale a afirmação a seguir que apresenta a 

ação oferecida pelo botão , no Microsoft 
Word 2010: 
 
A) Alterar o texto selecionado para maiúsculo. 
B) Aplicar efeito visual ao texto selecionado. 
C) Inserir letra capitular. 
D) Negritar o texto selecionado. 
E) Aumentar o tamanho da fonte. 
 
▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Analise a imagem a seguir, relativas ao 
Microsoft Windows 7, e assinale a opção 
correta:  
 

 
 
A) A imagem apresenta a Área de Trabalho do 

usuário que está conectado ao computador. 

B) Se o usuário clicar no botão  será 
criada uma nova pasta dentro da pasta 

, que está selecionada na 
imagem. 

C) se refere a uma 

subpasta de . 
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D) A imagem apresenta a tela do Windows 
Explorer e a lista dos arquivos que estão 

dentro da pasta . 

E) A imagem mostra todas as pastas e 
subpastas que estão dentro 

de . 

 
 

ATUALIDADES E CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A história do município de Porto Nacional é 
antiga, teve início no século XVIII com as ricas 
minas de ouro, e durante muitas décadas foi 
importante lugar na cultura e na política 
goianas. Atualmente destaca em sua economia: 
 
A) Projeto de Irrigação Manoel Alves e fábrica 

de Biodisel Brasil Ecodiesel. 
B) Projeto de Irrigação São João e fábrica de 

Biodisel Brasil Ecodiesel. 
C) Projeto Gurita e fábrica de Biodiesel 

Tocantins Àlcool e Açúcar. 
D) Parque Agroindustrial e fábrica de cimento 

Votorantim. 
E) Projeto de Irrigação São João e Pólo de 

Fruticultura de Abacaxi. 
 
▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

“Distrito do município de Porto Nacional, 
localizado na margem esquerda do rio 
Tocantins, na beira da TO-080, formado, 
inicialmente por famílias impactadas pela 
construção da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo 
Magalhães, oriundas das fazendas e povoados 
que ficavam às margens do rio Tocantins, nos 
últimos dias vem ganhando destaque pela 
mídia, após a proposta de incorporar a área ao 
município de Palmas” (extraído do Jornal do 
Tocantins na coluna Tendência & Idéias, 
Nascimento). O texto refere-se a: 
 
A) Buritirana. 
B) Escola Brasil. 
C) Nova Pinheirópolis. 
D) Luzimangues. 
E) Tairaçu. 
 
 
 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A população tocantinense se encontra 
distribuída em 139 municípios, e dadas às 
dimensões geográficas do Estado, é de se 
esperar uma grande diversidade interna quanto 
à distribuição da população, assim pode-se 
afirmar que o município com maior população e 
de menor, são respectivamente: 
 
A) Araguaína e Axixá do Tocantins. 
B) Palmas e Oliveira de Fátima. 
C) Palmas e São Félix do Tocantins. 
D) Porto Nacional e Taipas do Tocantins. 
E) Gurupi e Oliveira de Fátima. 
 
▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

No dia 05 de outubro de 1988 foi aprovada a 
atual Constituição Brasileira e junto com ela foi 
criado o Estado do Tocantins. Essa unidade da 
federação herdou uma área que representava 
em torno de 44% do estado de Goiás.  Antes de 
sua instalação na cidade de Miracema teve a 
primeira eleição para escolha dos 
representantes dos Poderes Executivo e 
Legislativo e escolha da capital pelo então 
presidente José Sarney, fatos que ocorreram 
nos dias: 
 
A) 15/11/1988 e 07/12/1988. 
B) 03/11/1988 e 01/01/1989. 
C) 15/11/1988 e 20/05/1988. 
D) 18/03/1989 e 07/12/1988. 
E) 20/01/1989 e 22/05/1989. 
 
▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Que denominação recebeu a região localizada 
entre os municípios de Campos Lindos, Pedro 
Afonso, Guaraí, Porto Nacional, Dianópolis e 
Mateiros por representar grande quantidade de 
um produto agrícola? 
 
A) Triângulo do Arroz. 
B) Corredor do Abacaxi. 
C) Polígono da Soja. 
D) Região do Milho. 
E) Polígono do Arroz. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assinale a alternativa incorreta . 
São considerados direitos e deveres individuais 
e coletivos, previstos no artigo 5º, incisos I a 
LXXVIII, da Constituição Federal : 
 
A) É livre a manifestação do pensamento, 

inclusive de forma anônima. 
B) É assegurada, nos termos da lei, a 

prestação de assistência religiosa nas 
entidades civis e militares de internação 
coletiva. 

C) É livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença. 

D) É plena a liberdade de associação para fins 
lícitos, vedada a de caráter paramilitar. 

E) Ninguém poderá ser compelido a associar-
se ou a permanecer associado. 

 
▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assinale a alternativa correta . 
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, 
inciso XLVII , estabelece proibição de diversos 
tipos de penas, são elas: 
 
A) As penas de morte, de reclusão em solitária 

escura, de caráter perpétuo, de trabalhos 
forçados e de prisão militar. 

B) As penas de morte, de reclusão em solitária 
escura e as penas cruéis. 

C) As penas de morte, salvo em caso de guerra 
declarada, nos termos do artigo 84, XIX, da 
Constituição Federal , as de caráter 
perpétuo, as de trabalhos forçados, de 
banimento, e as cruéis. 

D) As penas as de caráter perpétuo, as de 
trabalhos forçados, de banimento, e as 
cruéis, de reclusão e detenção em 
container, de prisão civil, de prisão domiciliar 
e de prisão aberta. 

E) As penas de morte, salvo em caso de guerra 
declarada, nos termos do artigo 84, XIX, da 
Constituição Federal , de reclusão, de 
detenção, de prisão civil e de prisão 
administrativa. 

 
 
 
 
 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assinale a alternativa incorreta . 
O artigo 6º da Lei n. 10.826 , de 22/12/2003, 
que dispõe sobre o registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e munição, 
sobre o Sistema Nacional de Armas - 
SINARM, define crimes e dá outras 
providências, mais conhecida como o Estatuto 
do Desarmamento , estabelece a proibição do 
porte de arma de fogo em todo o território 
nacional, ressalvando os casos previstos em 
legislação própria e para as seguintes 
categorias: 
 
A) Os integrantes das Forças Armadas. 
B) Os integrantes das guardas municipais das 

capitais dos Estados e dos Municípios com 
mais de 500.000 (quinhentos mil) 
habitantes, nas condições estabelecidas no 
regulamento desta Lei. 

C) Os integrantes das guardas municipais dos 
Municípios com mais de 50.000 (cinquenta 
mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) 
habitantes, quando em serviço. 

D) As empresas de segurança privada e de 
transporte de valores constituídas, nos 
termos desta Lei. 

E) Os integrantes das Carreiras de Auditoria da 
Receita Federal do Brasil e de Auditoria-
Fiscal do Trabalho, os ocupantes de cargos 
de Auditor-Fiscal, de Analista Tributário e de 
Analista Jurídico dos Municípios com mais 
de 50.000 (cinquenta mil) habitantes. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assinale a alternativa correta . 
Ao retardar ou deixar de praticar indevidamente, 
ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição 
expressa de lei, para satisfazer interesse ou 
sentimento pessoal, o servidor público pratica 
crime previsto no artigo 319 do Código Penal , 
punido com detenção de 3 (três) meses a 1 
(um) ano e multa, tipificado como: 
 
A) Condescendência criminosa. 
B) Corrupção Passiva. 
C) Prevaricação. 
D) Tráfico de influência. 
E) Peculato. 
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assinale a alternativa incorreta . 
Quanto a prisão em flagrante, prevista nos 
artigos 301 a 310, do Decreto-Lei n. 3.689 , de 
3/10/1941, que instituiu o Código de Processo 
Penal , pode-se afirmar que: 
  
A) Qualquer do povo deve e as autoridades 

policiais e seus agentes poderão prender 
quem quer que seja encontrado em 
flagrante delito. 

B) Considera-se em flagrante delito quem está 
cometendo a infração penal. 

C) Considera-se em flagrante delito quem 
acaba de cometer a infração penal. 

D) Considera-se em flagrante delito quem é 
perseguido, logo após, pela autoridade, pelo 
ofendido ou por qualquer pessoa, em 
situação que faça presumir ser o autor da 
infração. 

E) Considera-se em flagrante delito quem é 
encontrado, logo depois, com instrumentos, 
armas, objetos ou papéis que façam 
presumir ser ele autor da infração. 

 
▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assinale a alternativa incorreta . 
O abuso de autoridade é prática ilícita, 
contemplada no artigo 4º da Lei n. 4.898 , de 
9/12/1965, que se caracteriza nas seguintes 
situações: 
 
A) Ordenar ou executar medida privativa da 

liberdade individual, sem as formalidades 
legais ou com abuso de poder. 

B) Submeter pessoa sob sua guarda ou 
custódia a vexame ou a constrangimento 
não autorizado em lei. 

C) Deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz 
competente a prisão ou detenção de 
qualquer pessoa. 

D) Levar à prisão e nela deter quem quer que 
se recuse a prestar fiança, permitida em lei. 

E) O ato lesivo da honra ou do patrimônio de 
pessoa natural ou jurídica, quando praticado 
com abuso ou desvio de poder ou sem 
competência legal. 

 
 
 
 
 
 
 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assinale a alternativa incorreta . 
A prática de abuso de autoridade sujeita o seu 
autor à sanção administrativa, civil e penal, na 
forma seguinte: 
 
A) A sanção administrativa é aplicada de 

acordo com a gravidade do abuso cometido 
e consiste em advertência, repreensão, 
suspensão, destituição de função e 
demissão, que pode ou não ser a bem do 
serviço público. 

B) A sanção civil, caso não seja possível fixar o 
valor do dano, consiste no pagamento de 
indenização prevista no artigo 6º, § 2º, da 
Lei de Regência . 

C) A sanção penal consiste em multa, 
detenção, perda do cargo e a inabilitação 
para o exercício de qualquer outra função 
pública por prazo até 3 (três) anos, tudo 
conforme dispõe o artigo 6º, § 3º, da Lei de 
Regência . 

D) Quando o abuso for cometido por agente de 
autoridade policial, civil ou militar, de 
qualquer categoria, poderá ser cominada a 
pena autônoma ou acessória, de não poder 
o acusado exercer funções de natureza 
policial ou militar no município da culpa, por 
prazo de 1 (um) a 5 (cinco) anos. 

E) O abuso de autoridade é considerado crime 
hediondo, previsto na Lei n. 8.072/92 . 

 
▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assinale a alternativa incorreta . 
Quanto as normas gerais de circulação e 
conduta no trânsito de motocicletas, motonetas 
e ciclomotores, previstas nos artigos 26 a 71, 
da Lei n. 9.503 , de 23/9/1997, que instituiu o 
Código de Transito Brasileiro , pode-se 
afirmar: 
 

A) Os condutores de motocicletas, motonetas e 
ciclomotores só podem circular em via 
pública se estiver usando capacete de 
segurança, com viseira ou óculos protetores, 
segurando o guidom com as duas mãos e 
se estiver usando vestuário de proteção, de 
acordo com as especificações do 
CONTRAN. 

B) Os passageiros de motocicletas, motonetas 
e ciclomotores só podem ser transportados 
se estiver usando capacete de segurança, 
em carro lateral acoplado à moto ou em 
assento suplementar atrás do condutor e se 
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estiver usando vestuário de proteção, de 
acordo com as especificações do 
CONTRAN. 

C) 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. 

D) Quando uma via comportar duas ou mais 
faixas de trânsito e a da direita for destinada 
ao uso exclusivo de outro tipo de veículo, os 
ciclomotores deverão circular pela faixa da 
esquerda. 

E) Nas vias urbanas e nas rurais de pista 
dupla, a circulação de bicicletas deverá 
ocorrer, quando não houver ciclovia, 
ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não 
for possível a utilização destes, nos bordos 
da pista de rolamento, no mesmo sentido de 
circulação regulamentado para a via, com 
preferência sobre os veículos automotores. 

 
▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assinale a alternativa incorreta . 
Segundo o disposto no artigo 105, do Código 
de Trânsito Brasileiro , são considerados 
equipamentos obrigatórios dos veículos, entre 
outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN, os 
seguintes itens: 
 
A) Cinto de segurança, conforme 

regulamentação específica do CONTRAN. 
B) Equipamento suplementar de retenção - air 

bag  - frontal para o condutor e o passageiro 
do banco dianteiro. 

C) Encosto de cabeça, para todos os tipos de 
veículos automotores, segundo normas 
estabelecidas pelo CONTRAN. 

D) Dispositivo destinado ao controle de 
emissão de gases poluentes e de ruído, 
segundo normas estabelecidas pelo 
CONTRAN. 

E) Campainha, sinalização noturna, dianteira, 
traseira, lateral e nos pedais, e espelho 
retrovisor do lado esquerdo.  

 
 
 
 
 
 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assinale a alternativa correta . 
 
“Em essência, segundo a doutrina 
administrativista dominante, é considerado a 
atividade da Administração Pública que impõe 
limites ao exercício de direitos e liberdades, em 
prol do interesse coletivo. É o mecanismo de 
frenagem de que dispõe a Administração 
Pública para conter os abusos do direito 
individual. Por ele o Estado detém a atividade 
dos particulares que se revelar contrária, nociva 
ou inconveniente ao bem-estar social. Esse 
poder se reparte entre todas as esferas 
administrativas da União, dos Estados e dos 
Municípios. Em suma, é a atividade do Estado 
consistente em limitar o exercício dos direitos 
individuais em benefício do interesse público”. 
 
O texto refere-se ao conceito doutrinário de: 
 
A) Fato do Príncipe. 
B) Poder de Polícia. 
C) Poder Discricionário. 
D) Poder da Guarda Municipal. 
E) Arbítrio do Gestor Administrativo. 
 
 
 
 

 
 




