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PORTUGUÊS 
 
Leia o texto que servirá de base para as questões 01 a 
07:  
 

TENTAÇÃO 
 

Ela estava com soluço. E como se não bastasse a 
claridade das duas horas, ela era ruiva. 

Na rua vazia as pedras vibravam de calor - a 
cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua 
casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa 
esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se 
não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a 
interrompia de momento a momento, abalando o queixo 
que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma 
menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, 
desalento contra desalento. Na rua deserta nenhum sinal 
de bonde. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma 
revolta involuntária. Que importava se num dia futuro 
sua marca ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de 
mulher? Por enquanto ela estava sentada num degrau 
faiscante da porta, às duas horas. O que a salvava era 
uma bolsa velha de senhora, com alça partida. Segurava-
a com um amor conjugal já habituado, apertando-a 
contra os joelhos. 

Foi quando se aproximou a sua outra metade 
neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de 
comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, 
acompanhando uma senhora, e encarnada na figura de 
um cão. Era um basset lindo e miserável, doce sob a sua 
fatalidade. Era um basset ruivo. 

Lá vinha ele trotando, à frente de sua dona, 
arrastando seu comprimento. Desprevenido, 
acostumado, cachorro.  

A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente 
avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua 
vibrava. Ambos se olhavam. 

Entre tantos seres que estão prontos para se 
tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que 
viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia 
suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, 
fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande 
soluço sacudiu-a desafinado. Ele nem sequer tremeu. 
Também ela passou por cima do soluço e continuou a 
fitá-lo. 

Os pêlos de ambos eram curtos, vermelhos. 
Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se 

apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia 
tempo. Sabe-se também que sem falar eles se pediam. 
Pediam-se com urgência, com encabulamento, 
surpreendidos.  

No meio de tanta vaga impossibilidade e de tanto 
sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no 
meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães 
maiores, de tantos esgotos secos - lá estava uma menina, 
como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam 
profundos, entregues, ausentes de Grajaú. Mais um 
instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez 
à gravidade com que se pediam. 

Mas ambos eram comprometidos. 

Ela com sua infância impossível, o centro da 
inocência que só se abriria quando ela fosse uma mulher. 
Ele, com sua natureza aprisionada. 

A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O 
basset ruivo afinal despregou-se da menina e saiu 
sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento 
nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe 
compreenderiam. Acompanhou-o com olhos pretos que 
mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, 
até vê-lo dobrar a outra esquina. 

Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez 
olhou para trás. 

Clarice Lispector 

 

QUESTÃO 01 

Observando as características inerentes ao texto, 
podemos classificá-lo quanto ao gênero em: 
 
A) Epopeia; 
B) Conto; 
C) Resenha; 
D) Dissertação; 
E) Diário. 
 

QUESTÃO 02 

Não podemos inferir sobre o texto lido: 
 
A) Ser ruivo era ser diferente e sofrer preconceito por 

essa diferença; 
B) A menina mora em uma cidade pequena; 
C) O amor da menina pelo cão durou o resto de sua vida, 

ela jamais o esqueceu; 
D) O cachorro chamou a atenção da menina porque 

também era ruivo, ela via nele sua outra metade; 
E) O título do texto é uma metáfora que significa querer o 

proibido. 
 

QUESTÃO 03 

Identifique entre as palavras tiradas do texto nos itens a 
seguir a que tem o número de letras maior que o número 
de fonemas. 
 
A) Claridade; 
B) Bolsa; 
C) Desalento; 
D) Serem; 
E) Esgotos. 
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QUESTÃO 04 

Observe os trechos extraídos do texto: 
 
“...abalando o queixo que se apoiava conformado na 
mão” 
“Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la 
erguer insolente uma cabeça de mulher?” 
“Foi quando se aproximou a sua outra metade neste 
mundo, um irmão em Grajaú” 
“Pediam-se com urgência, com encabulamento, 
surpreendidos.” 
 
Os vocábulos destacados são classificados 
morfologicamente, respectivamente, em: 
 
A) Pronome relativo, pronome interrogativo, parte 

integrante do verbo, pronome recíproco; 
B) Conjunção integrante, pronome interrogativo, parte 

integrante do verbo, pronome recíproco; 
C) Pronome relativo, pronome indefinido , pronome 

apassivador, pronome reflexivo; 
D) Pronome indefinido, pronome relativo, pronome 

apassivador, pronome recíproco; 
E) Pronome relativo, pronome indefinido, parte 

integrante do verbo, pronome apassivador. 
 

QUESTÃO 05 

Em: “Por enquanto ela estava sentada num degrau 
faiscante da porta, às duas horas.” Observa-se a 
obrigatoriedade do uso do sinal indicativo de crase. 
Marque a opção em que o uso da crase é facultativo: 
 
A) Você gostou do molho à bolonhesa? 
B) Às vezes, somos surpreendidos pelo destino; 
C) Voltei à casa dos meus pais, depois de vários anos 

longe; 
D) Fui à Bolívia nas férias escolares; 
E) Entreguei o convite à minha amiga.  
 

QUESTÃO 06 

Analise o trecho: “Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, 
séria”. Indique a alternativa que contém erro na análise 
sintática do mesmo: 
 
A) O predicado é verbo-nominal; 
B) Em: “olhava-o” o termo destacado é objeto direto; 
C) Sob os cabelos é adjunto adverbial; 
D) O sujeito é desinencial; 
E) O período é simples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 07 

As palavras claridade, desalento e guarda-sol foram 
formadas, respectivamente, pelo processo de:  
 
A) Composição por aglutinação, derivação prefixal e 

composição por justaposição; 
B) Derivação sufixal, derivação prefixal e  composição 

por justaposição; 
C) Derivação imprópria, derivação parassintética e 

composição por justaposição; 
D) Derivação sufixal, derivação prefixal e composição por 

aglutinação; 
E) Derivação prefixal, derivação parassintética e 

composição por aglutinação. 
 

QUESTÃO 08 

Veja esta frase de Rubem Alves: “As palavras só têm 
sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. 
Aprendemos palavras para melhorar os olhos". 
 
As orações destacadas podem ser classificadas 
sintaticamente, respectivamente, como: 
 
A) Oração subordinada adverbial condicional e oração 

subordinada adverbial consecutiva; 
B) Oração principal e oração subordinada adverbial final 

reduzida de infinitivo; 
C) Oração subordinada adverbial condicional e oração 

subordinada adverbial  final reduzida de infinitivo; 
D) Oração subordinada substantiva completiva nominal e 

oração subordinada adverbial temporal; 
E) Oração principal e oração subordinada adverbial 

consecutiva. 
 

QUESTÃO 09 

Assinale a alternativa que apresenta erro de regência 
verbal: 
 
A) O filme a que assisti foi maravilhoso; 
B) Aquele é o candidato em cujas palavras acreditei; 
C) A polícia vai proceder a um inquérito; 
D) Informei-lhe sobre o horário da prova; 
E) Carlos Drummond de Andrade é um autor de cuja 

obra gosto. 
 

QUESTÃO 10 

Há erro de concordância em: 
 
A) O relógio da igreja bateu doze horas; 
B) Os Estados Unidos elegeu o presidente; 
C) Os candidatos mesmos preencheram o formulário de 

inscrição; 
D) Visitamos museus e igrejas maravilhosas; 
E) Haverá dias mais difíceis, mas devemos seguir em 

frente. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Daniela dispõe em sua casa de 8 espécies de frutas 
diferentes. Ela deseja fazer uma salada contendo 6 
espécies de frutas diferentes. A quantidade de tipos de 
saladas diferentes ela pode fazer variando as espécies de 
frutas é: 
 
A) 20; 
B) 23; 
C) 28; 
D) 34; 
E) 45. 
 

QUESTÃO 12 

A afirmação “Se um jogador de futebol é alto então ele é 
eficiente no jogo aéreo.” é equivalente a: 
 
A) “Se um jogador de futebol não é eficiente no jogo 

aéreo então ele não é alto.” 
B) “Se um jogador de futebol não é alto então ele é 

eficiente no jogo aéreo.” 
C) “Se um jogador de futebol é eficiente no jogo aéreo 

então ele é alto.” 
D) “Se um jogador de futebol não é alto então ele não é 

eficiente no jogo aéreo.” 
E) “Se um jogador de futebol é eficiente no jogo aéreo 

então ele não é alto.” 
 

QUESTÃO 13 

Numa fazenda utilizam-se em média 2000 kg de ração 
para alimentar 40 vacas durante 10 dias. Num 
determinado dia, estando o estoque vazio, a fazenda 
recebe 800 kg dessa ração para alimentar 32 vacas. 
Podemos afirmar que essa ração será suficiente para: 
 
A) 4 dias; 
B) 5 dias; 
C) 6 dias; 
D) 7 dias; 
E) 8 dias. 
 

QUESTÃO 14 

Uma dona de casa comprou 9 pães. O padeiro informou 
que todos os pães pesavam 50g exceto um deles, que 
pesava menos de 50g. Usando uma balança de dois 
pratos, o número mínimo de pesagens que se pode fazer 
para descobrir qual dos pães não tem 50g é: 
 
A) 1; 
B) 2; 
C) 3; 
D) 4; 
E) 5. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 

Pedro estava lendo um livro e na segunda feira leu da 
página 128 até a página 175. Na terça feira ele leu 
algumas páginas. Na quarta feira ele leu da página 199 
até a página 236. A quantidade de páginas que Pedro leu 
na segunda feira e na quarta feira foi: 
 

A) 83; 
B) 84; 
C) 85; 
D) 86; 
E) 87. 
 

ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

O ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), 
ministro Carlos Ayres Britto, disse que encerraria sua 
carreira no Judiciário brasileiro “com o sentimento de 
dever cumprido”. Britto trabalhou como presidente da 
Casa até sexta-feira (16 de novembro), quando se 
aposentou compulsoriamente por completar 70 anos. 
Além de Ayres Brito, que outro ministro também se 
aposentou compulsoriamente em 2012: 
 

A) João Leitão de Abreu; 
B) Evandro Cavalcante Lins e Silva; 
C) Aliomar de Andrade Baleeiro; 
D) Enrique Ricardo Lewandowiski; 
E) Antonio Cezar Peluso. 
  

QUESTÃO 17 

Veja as afirmações abaixo extraídas do Jornal o Globo: 
 

I. “Com carga tributária comparável à de países de 
primeiro mundo, o Brasil arrecada mais impostos e 
contribuições, tanto federais quanto locais, que a 
maioria dos países da América Latina e inclusive de 
países ricos e industrializados; 

II. Enquanto no Brasil, a carga tributária é de 32,4% do 
Produto Interno Bruto (PIB, conjunto de bens e 
serviços produzidos no país), na média de 15 países 
analisados na América Latina, ela é de 19,4%, ou seja, 
o Brasil tem uma carga tributária 67% maior; 

III. Na América Latina, o país só fica atrás da Argentina, 
cuja receita tributária alcançou 33,5% do PIB em 
2010; 

IV. O Brasil também não se sai bem na comparação com 
os países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), os mais 
desenvolvidos do mundo: a carga nacional, em 2010, 
superou a de 17 dos 34 países da organização, sendo 
maior que nações como Austrália, Canadá, Japão, 
Nova Zelândia, Espanha, Suíça e Estados Unidos. 

 

Estão CORRETAS as afirmações: 
 

A) Apenas I e II; 
B) I, II, III e IV; 
C) Apenas I, III e IV; 
D) Apenas I e IV; 
E) Nenhuma afirmação está correta. 



0212 – GUARDA MUNICIPAL 

Página 4 de 11 

QUESTÃO 18 

Um dos projetos de lei em discussão na Câmara Federal 
neste final de ano de 2012 foi o que trata do Marco Civil 
da Internet. Assinale a opção que define corretamente o 
objetivo deste projeto: 
 
A) Definir os critérios para utilização da internet no 

fortalecimento da união civil entre pessoas do mesmo 
sexo; 

B) Delimitar os horários para exibição de programas com 
conteúdo genuinamente nacional na rede mundial de 
computadores; 

C) Estabelecer os critérios para uso das redes sociais 
entre as camadas menos favorecidas da população 
brasileira; 

D) Definir as penalidades para os usuários menores de 
idade que praticam bullying na rede mundial de 
computadores; 

E) Estabelecer direitos de usuários e responsabilidades 
de provedores e servirá de base para leis e futuras 
decisões envolvendo a rede mundial de computadores 
no Brasil. 

 

QUESTÃO 19 

A Fifa confirmou, neste final de ano, todas as seis sedes 
pré-selecionadas para a competição de ensaio para a 
Copa do Mundo.  E as ameaçadas Recife e Salvador 
conseguiram escapar de um possível corte. Com isso, cai 
por terra a possibilidade de mais um jogo na capital 
cearense na competição que contará com a participação 
de Brasil, Uruguai, México, Espanha, Itália, Japão, Taiti e 
mais um participante africano. 
Assinale a opção em que a cidade nela indicada NÃO será 
sede da Copa das Confederações: 
 
A) Fortaleza; 
B) Rio de Janeiro; 
C) São Paulo; 
D) Belo Horizonte; 
E) Brasília. 
 

QUESTÃO 20 

“No Brasil, existem diferentes tipos de royalties, pagos ao 
governo ou à iniciativa privada. Os royalties pagos ao 
governo, por exemplo, são relativos à extração de 
recursos naturais minerais, como minérios metálicos ou 
fósseis, como carvão mineral, petróleo e gás natural, ou 
pelo uso de recursos naturais como a água, em casos 
como represamento da água em barragens hidrelétricas. 
Cada tipo de royalty, oriundo da exploração ou extração 
de determinados recursos, obedece a uma legislação 
específica, que cobra porcentagens distintas do valor 
final do produto extraído ou utilizado, e distribui esta 
renda de formas diferentes entre o Governo federal, os 
estados e os municípios”. (Fonte Wikipédia) 
Sobre o pagamento de royalties no Brasil NÃO É 
CORRETO afirmar: 
 
A) No Brasil, o petróleo pertence aos Estados, embora a 

Lei 9 478/1997 garanta que, após extraído, a posse do 
petróleo passa a ser da empresa que realiza a extração 
deste recurso natural, mediante o pagamento dos 
royalties ao governo; 

B) Atualmente, está em discussão a mudança no sistema 
de distribuição dos royalties do petróleo no Brasil, 
com a votação de uma nova lei ordinária para 
regulamentar esta questão, conforme previsto pela 
Constituição; 

C) No caso do petróleo e do gás, o royalty trata-se da 
compensação financeira paga ao proprietário da terra 
ou área em que ocorre a extração ou mineração de 
petróleo ou gás natural; 

D) Ainda não existe uma legislação que padronize os 
diferentes sistemas de cobrança e distribuição dos 
royalties existentes no Brasil, para cada tipo de 
recurso natural sob a posse do Estado; 

E) No Brasil, o uso de alguns recursos naturais finitos e 
de natureza pública, como o uso do espectro 
eletromagnético por empresas de comunicação, 
telecomunicações ou radiodifusão, não é objeto de 
cobrança de royalties. 

 

 
Anotações 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

Analise as afirmativas a respeito da administração 
Pública direta e indireta dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
 
I. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 

apenas aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei; 

II. A investidura em cargo ou emprego público depende 
de aprovação prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei; 

III. O prazo de validade do concurso público será de até 
dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; 

IV. As funções de confiança, exercidas exclusivamente 
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os 
cargos em comissão, a serem preenchidos por 
servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se 
apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. 

 
Estão corretas as afirmativas expressas: 
 
A) Somente em I e II; 
B) Somente em I, II e III; 
C) Somente em I, III e IV; 
D) Somente em II, III e IV; 
E) Somente em III e IV. 
 

QUESTÃO 22 

O servidor público estável perderá o cargo, EXCETO: 
 
A) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
B) Mediante processo administrativo em que lhe seja 

assegurado ampla defesa; 
C) Mediante procedimento de avaliação periódica de 

desempenho, na forma de lei complementar, 
assegurada ampla defesa; 

D) Mediante extinção do cargo ou declarada a sua 
desnecessidade; 

E) Em virtude de abandono de cargo (ausenta 
intencionalmente do serviço por mais de trinta dias 
consecutivos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 

No que concerne aos direitos à liberdade, ao respeito e à 
dignidade da criança e do adolescente, as afirmativas 
abaixo estão sequencialmente relacionadas a: 
 

I. Inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral 
da criança e do adolescente, abrangendo a 
preservação da imagem, da identidade, da autonomia; 

II. Direito a crença e culto religioso. 
 

A)  Liberdade e respeito; 
B)  Liberdade e dignidade; 
C)  Respeito e dignidade; 
D)  Respeito e liberdade; 
E)  Dignidade e liberdade. 
 

QUESTÃO 24 

“De forma inovadora e em sintonia com as demandas de 
setores organizados da sociedade, a Constituição de 
1988 reconheceu as crianças e os adolescentes 
brasileiros como sujeitos plenos de direitos. No entanto, 
o fato de que esta parcela da população encontra-se na 
condição peculiar de pessoas em desenvolvimento 
colocou inequivocamente a necessidade de que suas 
famílias, o poder público e o conjunto da sociedade em 
geral reúnam esforços para garantir a efetivação 
daqueles direitos com absoluta prioridade, assegurando, 
assim, dignidade e proteção integral ao desenvolvimento 
de crianças e adolescentes. 
Neste sentido, a regulamentação dos dispositivos 
constitucionais relativos à infância e à adolescência por 
meio do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 
estabeleceu nova concepção, organização e gestão das 
políticas de atenção a este segmento da sociedade, dando 
origem a um verdadeiro sistema de garantia de direitos.” 
 

A respeito das medidas de proteção à criança e ao 
adolescente, analise as afirmativas colocando (V ) para 
verdadeiro e (F) para falso: 
 

(   ) As medidas de proteção poderão ser aplicadas 
isolada ou cumulativamente, bem como substituídas 
a qualquer tempo; 

(   ) As medidas de proteção à criança e ao adolescente 
são aplicáveis tão somente por falta, omissão ou 
abuso dos pais ou responsável; 

(   ) Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as 
necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que 
visem ao fortalecimento dos vínculos escolares; 

(   ) Crianças e adolescentes somente poderão ser 
encaminhados às instituições que executam 
programas de acolhimento institucional, 
governamentais ou não, por meio de uma Guia de 
Acolhimento, expedida pela autoridade judiciária. 

 

A sequência correta encontrada é: 
 

A) V, F, F, V; 
B) V, V, V, V; 
C) V, F, V, V; 
D) F, V, V, F; 
E) V, V, F, V. 
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QUESTÃO 25 

A respeito dos direitos individuais da criança e o 
adolescente, relacionados a prática de ato infracional, é 
correta a afirmação: 
 
A) O adolescente será privado de sua liberdade se 

acusado de ato infracional ou por ordem escrita e 
fundamentada da autoridade judiciária competente; 

B) O adolescente não tem direito à identificação dos 
responsáveis pela sua apreensão, devendo ser 
informado acerca de seus direitos; 

C) A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se 
encontra recolhido serão incontinenti comunicados à 
autoridade judiciária competente e à família do 
apreendido ou à pessoa por ele indicada; 

D) A internação, antes da sentença, pode ser determinada 
pelo prazo máximo de noventa dias; 

E) Todo adolescente civilmente identificado será 
submetido a identificação compulsória pelos órgãos 
policiais, de proteção e judiciais. 

 

QUESTÃO 26 

Em caso de flagrante de ato infracional cometido 
mediante violência ou grave ameaça a pessoa, a 
autoridade policial, sem prejuízo do disposto nos arts. 
106, parágrafo único, e 107 do Estatuto da Criança e do 
adolescente, deverão: 
 
I. Lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e 

o adolescente; 
II. Apreender o produto e os instrumentos da infração; 
III. Registrar boletim de ocorrência circunstanciada; 
IV. Requisitar os exames ou perícias necessários à 

comprovação da materialidade e autoria da infração. 
 
Estão corretos apenas os procedimento expressos em: 
 
A) I e II; 
B) I, II e III; 
C) I, II e IV; 
D) II, III e IV; 
E) III e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 27 

De acordo com o Artigo 5º da Constituição da República 
Federativa do Brasil todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
 
I. Homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações, nos termos desta Constituição; 
II. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei; 
III. É livre a manifestação do pensamento, sendo aberto o 

anonimato; 
IV. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, 

sendo fiscalizado o exercício dos cultos religiosos; 
V. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de 

assistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva; 

VI. É livre a locomoção no território nacional em tempo 
de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, 
nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 

 
A) Apenas 1 (um) dos termos mencionados acima está 

correto; 
B) Apenas 2 (dois) dos termos mencionados acima estão 

corretos; 
C) Apenas 3 (dois) dos termos mencionados acima estão 

corretos; 
D) Apenas 4 (dois) dos termos mencionados acima estão 

corretos; 
E) Apenas 5 (dois) dos termos mencionados acima estão 

corretos. 
 

QUESTÃO 28 

Quanto aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, de 
acordo com a Constituição da República Federativa do 
Brasil - 1988, é INCORRETO afirmar que: 
 
A) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais que 
a lei estabelecer; 

B) É assegurado a todos o acesso à informação e 
desabrigado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional; 

C) A criação de associações e, na forma da lei, a de 
cooperativas independem de autorização, sendo 
vedada a interferência estatal em seu funcionamento; 

D) As entidades associativas, quando expressamente 
autorizadas, têm legitimidade para representar seus 
filiados judicial ou extrajudicialmente; 

E) A lei estabelecerá o procedimento para 
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 
ou por interesse social, mediante justa e prévia 
indenização em dinheiro, ressalvados os casos 
previstos nA Constituição DE 1988; 
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QUESTÃO 29 

Não faz parte dos direitos sociais registrados no Art. 6º 
da Constituição de 1988: 
 
• A educação; 
• A saúde; 
• A alimentação; 
• A liberdade de expressão; 
• O trabalho; 
• A moradia; 
• O transporte; 
• O lazer; 
• A segurança; 
• A previdência social; 
• A proteção à maternidade e à infância; 
• A proteção ao idoso; 
• A assistência aos desamparados. 
 
A) O trabalho, O lazer e A proteção à maternidade e à 

infância; 
B) O transporte, O lazer e A assistência aos 

desamparados; 
C) A liberdade de expressão, A previdência social e A 

assistência aos desamparados; 
D) A alimentação, O transporte e O lazer; 
E) A liberdade de expressão, O transporte e A proteção 

ao idoso. 
 

QUESTÃO 30 

Em consonância com a Constituição da República 
Federativa do Brasil, Capítulo I, que trata dos Direitos 
Sociais (art. 6º) é direito dos trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social, salário mínimo, fixado em lei, 
nacionalmente unificado, capaz de atender à suas 
necessidades vitais básicas e às de sua família. 
Atualmente, de acordo com o DECRETO Nº 7.655 o 
salário mínimo está fixado em: 
 
A) R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais); 
B) R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais); 
C) R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais); 
D) R$ 722,00 (setecentos e vinte e dois reais); 
E) R$ 522,00 (quinhentos e vinte e dois reais). 
 

QUESTÃO 31 

A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de: 
 
A) Aprovação prévia em concurso público de provas ou 

de provas e títulos e nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração; 

B) Ética, respeito mútuo, liberdade e divulgação; 
C) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência; 
D) Seriedade, descrição, respeito, publicidade e 

competência; 
E) Lealdade, impessoalidade, ética, publicidade e 

eficiência. 

QUESTÃO 32 

Leia o artigo e analise as afirmativas abaixo, colocando, 
de acordo com a legislação vigente, (V) para as 
verdadeiras e (F) para as falsas: 
 
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado 
regime de previdência de caráter contributivo e 
solidário, mediante contribuição do respectivo ente 
público, dos servidores ativos e inativos e dos 
pensionistas, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.” 
 
(   ) Os servidores abrangidos pelo regime de previdência 

de que trata este artigo serão aposentados por 
invalidez permanente sendo os proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se 
decorrente de acidente em serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou 
incurável, na forma; 

(   ) Os servidores abrangidos pelo regime de previdência 
de que trata este artigo serão aposentados 
compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição; 

(   ) Os servidores abrangidos pelo regime de previdência 
de que trata este artigo serão aposentados- 
voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo 
de dez anos de efetivo exercício no serviço público e 
cinco anos no cargo efetivo em que se dará a 
aposentadoria; 

(   ) Os servidores abrangidos pelo regime de previdência 
de que trata este artigo serão aposentados- 
voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo 
de vinte anos de efetivo exercício no serviço público 
e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a 
aposentadoria. 

 
A) V, V, V, V; 
B) V, F, V, V; 
C) F, V, V, V; 
D) V, V, F, V; 
E) V, V, V, F. 
 

QUESTÃO 33 

De acordo com o texto da Constituição da República 
Federativa do Brasil – 1988, está correto o que se afirma 
em: 
 
A) Somente todos os brasileiros são iguais perante a lei; 
B) É garantido as mulheres direitos ESPECIAIS, nos 

termos da Constituição; 
C) A tortura é permitida somente em casos criminais; 
D) Não é assegurada, nos termos da lei, a prestação de 

assistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva; 

E) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença. 
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QUESTÃO 34 

Considere as afirmativas a seguir sobre os artigos 227, 
228, 229 e 230 da Constituição da República Federativa 
do Brasil – 1988, para responder à questão e, a seguir, 
marque a alternativa CORRETA: 
 
I. É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à vida; 

II. É dever da família colocar a criança, o adolescente e o 
jovem a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão; 

III. O Estado promoverá programas de assistência 
integral à saúde da criança, do adolescente e do 
jovem, admitida a participação de entidades não 
governamentais, mediante políticas específicas e 
obedecendo a alguns preceitos; 

IV. A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma 
da lei, que estabelecerá casos e condições de sua 
efetivação por parte de estrangeiros; 

V. Os programas de amparo aos idosos serão 
executados preferencialmente em instituições 
públicas. 

 
A) Apenas uma afirmação está correta; 
B) Apenas duas afirmações estão corretas; 
C) Apenas três afirmações estão corretas; 
D) Apenas quatro afirmações estão corretas; 
E) Todas as afirmações estão corretas. 
 

QUESTÃO 35 

De acordo com a Lei Suprema, complete a lacuna: 
 
Art. 228. São penalmente inimputáveis 
_________________________, sujeitos às normas da legislação 
especial. 
 
A) os menores de quatorze anos; 
B) os menores de dezesseis anos; 
C) os menores de dezoito anos; 
D) os menores de dezenove anos; 
E) os menores de vinte um anos. 
 

QUESTÃO 36 

Complete corretamente o Artigo 144 da Constituição. 
A segurança pública, dever do_________________, 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: 
 
A) Município; 
B) Estado; 
C) Guarda municipal; 
D) Presidente; 
E) Ministro da Justiça. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 37 

Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em 
lei e se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de 
fronteira, resulta pena: 
 
A) Detenção, de quinze dias a um mês, ou multa; 
B) Detenção, de três meses a um ano, e multa; 
C) Detenção, de um a três anos, e multa; 
D) Detenção, de um a quatro anos, e multa; 
E) Detenção, de um a seis anos, e multa. 
 

QUESTÃO 38 

Em relação aos crimes praticados por funcionários 
públicos contra a Administração, mais especificamente, 
se um funcionário público exigir, para si ou para outrem, 
direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 
indevida, sofrerá pena de:  
 
A) Reclusão, de três a oito anos, e multa; 
B) Reclusão, de dois a oito anos, e multa; 
C) Reclusão, de dois a doze anos, e multa; 
D) Detenção, de três meses a um ano; 
E) Reclusão, de três a doze anos, e multa. 
 

QUESTÃO 39 

Considera-se em flagrante delito, segundo a Constituição 
de 1988, EXCETO, quem: 
 
A) Está cometendo a infração penal; 
B) Acaba de cometê-la; 
C) É perseguido, logo após, pela autoridade, pelo 

ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que 
faça presumir ser autor da infração; 

D) É encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, 
objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da 
infração; 

E) É acusado e reconhecido pelos familiares da vítima, 
depois da infração. 

 

QUESTÃO 40 

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela 
domiciliar quando o agente for: 
 
I. Maior de ________________anos; 
II. Gestante a partir do __________________ mês de gravidez 

ou sendo esta de alto risco. 
 
Completa corretamente e sequencialmente as lacunas: 
 
A) 60 (sessenta), 5º (quinto); 
B) 70 (setenta), 7º (sétimo); 
C) 80 (oitenta), 7º (sétimo); 
D) 70 (setenta), 8º (oitavo); 
E) 80 (oitenta), 6º (sexto). 
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QUESTÃO 41 

“Moradores do município de Barcarena, no nordeste do 
Pará, denunciaram a ação de abuso de poder de policiais 
civis do município. 
Uma dona de casa chegou a dizer que teve a casa 
invadida pelos policiais, que alegaram ter recebido uma 
denúncia de que o marido dela era pirata, mas como não 
conseguiram provas, eles tentaram acusá-lo de outro 
crime e ainda levaram uma quantia de R$ 12 mil dele.” 
 
O direito de representação e o processo de 
responsabilidade administrativa civil e penal, contra as 
autoridades que, no exercício de suas funções, 
cometerem abusos, são regulados pela presente lei Nº 
4898, de acordo o conteúdo da mesma, julgue as 
assertivas em (C) certo ou (E) errado. 
 
(   ) O direito de representação e o processo de 

responsabilidade administrativa civil e penal, contra 
as autoridades será exercido por meio de denúncia; 

(   ) Constitui abuso de autoridade qualquer atentado ao 
direito de reunião; 

(   ) O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção 
administrativa civil e penal. 

 
A sequência encontrada é: 
 
A) C, C, C; 
B) E, E, E; 
C) C, E, E; 
D) E, C, C; 
E) E, C, E. 
 
Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 42 
Com relação a apresentação e uso de documentos de 
identificação pessoal, considere: 
 
I. A nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma 

pessoa jurídica, de direito público ou de direito 
privado, é lícito reter qualquer documento de 
identificação pessoal, exceto se apresentado por 
fotocópia autenticada pública-forma; 

II. Quando, para a realização de determinado ato, for 
exigida a apresentação de documento de 
identificação, a pessoa que fizer a exigência fará 
extrair, no prazo de até 10 (dez) dias, os dados que 
interessarem devolvendo em seguida o documento ao 
seu exibidor; 

III. Quando o documento de identidade for indispensável 
para a entrada de pessoa em órgãos públicos ou 
particulares, serão seus dados anotados no ato e 
devolvido o documento imediatamente ao 
interessado; 

IV. A retenção de qualquer documento a que se refere a 
Lei nº 5.553/ 1968 constitui contravenção penal, 
punível com pena de prisão simples ou multa. 

 
De acordo com a Lei nº 5.553/ 1968 está correto o que 
consta, APENAS, em: 
 
A) I e II; 
B) I e III; 
C) I e IV; 
D) II e III; 
E) III e IV. 
 

QUESTÃO 43 

Analise as informações abaixo: 
 
I. Em geral seu objetivo é elaborar normas de direito de 

abrangência geral que são estabelecidas aos cidadãos 
ou às instituições públicas nas suas relações 
recíprocas; 

II. Mantém as forças armadas e relações do país com as 
outras nações; 

III. A estrutura desse Poder, é a organização do Estado, à 
qual compete determinar e assegurar a aplicação das 
leis. 

 
As informações acima relacionam-se respectivamente 
aos poderes: 
 
A) Legislativo, Judiciário e Executivo. 
B) Executivo, Judiciário e Legislativo. 
C) Executivo, Legislativo e Judiciário. 
D) Legislativo, Executivo e Judiciário. 
E) Judiciário, Legislativo e Executivo. 
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QUESTÃO 44 

Faz parte do Poder Legislativo, EXCETO: 
 
A) A Câmara dos Deputados; 
B) O Senado; 
C) O Tribunal de Contas da União; 
D) Assembleias Legislativas; 
E) Supremo Tribunal Federal. 
 

QUESTÃO 45 

“O Poder Executivo do Brasil é um dos três poderes 
existentes no país. É também o conjunto dos órgãos e 
autoridades públicas aos quais a Constituição Federal 
brasileira (a atual é de 1988) atribui a função 
administrativa e adota os princípios da soberania 
popular e da representação, segundo os quais o poder 
político, teoricamente, pertence ao povo e é exercido em 
nome deste por órgãos constitucionalmente definidos 
(art. 1º, parágrafo único). Para tanto, a Constituição 
Federal constitui três Poderes, o Legislativo, o Executivo 
e o Judiciário, independentes e harmônicos.” 
 
A Respeito do Poder executivo, é correto afirmar 
somente o expresso em: 
 
I. É formado por órgãos de administração direta, como 

os ministérios, e indireta, como as empresas públicas 
e demais autarquias; 

II. O chefe máximo do Executivo é o Presidente da 
República, que também é o chefe de Estado e de 
Governo, já que o Brasil adota o regime 
presidencialista; 

III. No Executivo Estadual, o chefe supremo é o 
governador do estado, que tem sob seu comando 
secretários e auxiliares diretos; 

IV. Já o Poder Executivo Municipal tem como chefe o 
prefeito, escolhido entre maiores de 20 anos para 
exercer um mandato de quatro anos, por meio de 
eleições diretas e simultâneas. 

 
A) I, II e III; 
B) I, II e IV; 
C) II, III e IV; 
D) II e IV; 
E) I e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 46 

Os direitos e deveres não podem andar separados. Afinal, 
só quando cumprimos com nossas obrigações 
permitimos que os outros exercitem seus direitos. 
Coloque (1) para direito e (2) para deveres do cidadão. 
 
(   ) Proteger a natureza; 
(   ) Cumprir as leis; 
(   ) A manifestação do pensamento é livre, sendo vedado 

o anonimato; 
(   ) Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei; 
(   ) Proteger o patrimônio público e social do País; 
(   ) A liberdade de consciência e de crença é inviolável, 

sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto. 

 
A sequência encontrada é: 
 
A) 1, 2, 1, 1, 2, 1; 
B) 2, 2, 1, 1, 2, 1; 
C) 2, 2, 1, 2, 2, 1; 
D) 1, 1, 1, 2, 2, 1; 
E) 1, 2, 1, 2, 1, 2. 
 

QUESTÃO 47 

“A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é 
um documento marco na história dos direitos humanos. 
Elaborada por representantes de diferentes origens 
jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo, a 
Declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em Paris, em 10 de Dezembro de_________, 
através da Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral 
como uma norma comum a ser alcançada por todos os 
povos e nações. Ela estabelece, pela primeira vez, a 
proteção universal dos direitos humanos.” 
 
A) 1868; 
B) 1928; 
C) 1948; 
D) 1968; 
E) 2000. 
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QUESTÃO 48 

Leia atentamente as definições expostas, elas fazem 
referência a: 
 
“É um crime típico do funcionário público contra a 
administração pública, definido no Código Penal como 
um subtipo do crime de concussão, e quando um 
funcionário público exige um pagamento que ele sabe ou 
se deveria saber que é indevido, ou exigir ato 
humilhante, socialmente inadequado ou abusivo. Exação 
significa cobrança específica pelo Estado. Em outras 
palavras, cobrar um pagamento por um serviço do 
estado que não está autorizado em lei.”                                                                                          
 
“É um dos crimes praticados por funcionário público 
contra a administração em geral consistindo na exigência 
de tributo ou contribuição social que sabe ou deveria 
saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança 
meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. A pena 
prevista é de reclusão, de 3 a 8 anos, e multa. Veja Art. 
316, § 1º, do Código Penal.” 
 
A) Corrupção passiva; 
B) Condescendência criminosa; 
C) Advocacia administrativa; 
D) Excesso de exação; 
E) Violência arbitrária. 
 

QUESTÃO 49 

Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito (CETRAN), 
EXCETO: 
 
A) Estabelecer as normas regulamentares referidas no 

Código de Trânsito Nacional e as diretrizes da Política 
Nacional de Trânsito; 

B) Responder a consultas relativas à aplicação da 
legislação e dos procedimentos normativos de 
trânsito; 

C) Estimular e orientar a execução de campanhas 
educativas de trânsito; 

D) Acompanhar e coordenar as atividades de 
administração, educação, engenharia, fiscalização, 
policiamento ostensivo de trânsito, formação de 
condutores, registro e licenciamento de veículos, 
articulando os órgãos do Sistema no Estado, 
reportando-se ao CONTRAN; 

E) Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência 
de trânsito no âmbito dos Municípios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 50 

Sobre as infrações relacionadas a estacionamento, 
assinale a única alternativa que apresenta infração leve: 
 
A) Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de cinco 

metros do bordo do alinhamento da via transversal; 
B) Estacionar o veículo afastado da guia da calçada 

(meio-fio) de cinquenta centímetros a um metro; 
C) Estacionar o veículo na pista de rolamento das 

estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e 
das vias dotadas de acostamento; 

D) Estacionar o veículo afastado da guia da calçada 
(meio-fio) a mais de um metro; 

E) Estacionar o veículo junto ou sobre hidrantes de 
incêndio, registro de água ou tampas de poços de 
visita de galerias subterrâneas. 

 
 

 
 




