DATA: 24/02/2019 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí)
LEIA AS INSTRUÇÕES:
01.

02.
03.
04.

05.
06.
07.

08.
09.
10.
11.

12.
13.
14.

Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno (TIPO 01) com 50 questões objetivas sem falha ou repetição.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. Verifique
se o tipo de caderno (TIPO 01) é o mesmo que consta no seu Cartão-Resposta.
OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e,
em hipótese alguma, papéis para rascunhos.
Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou
preta.
Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de
inscrição.
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo
reservado para tal fim.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão,
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja
correta; também serão nulas as marcações rasuradas.
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão
levados em conta.
Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES, o CADERNO DE
REDAÇÃO e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura e
impressão digital.
O tempo de duração para esta prova é de 4 horas.
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova
depois de 3h30min do início de sua prova.
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CartãoResposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

____________________________________________________________
Assinatura

____________________________________________________________
Nome do Candidato (letra de forma)
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
LÍNGUA PORTUGUESA
FAMÍLIA É TUDO QUE TEMOS
Afinal, é o grupo do qual participamos a vida toda
(...)
E, por falar em família, hoje quase todo mundo
acredita que entende desse núcleo e que pode
analisá-lo. (...)Há quem acredite que a família está
ameaçada de ser destruída ou que já se encontra em
estado de falência. Os motivos seriam os mais
diversos. O aumento do número de divórcios costuma
ser muito citado. Ou a presença da mulher no
mercado de trabalho, entre tantas outras causas já
apontadas.
Ocorre que, ao mesmo tempo em que os
divórcios crescem, há também recasamentos, e as
mulheres que muito precisam ou querem se dedicar
ao trabalho remunerado vivem se martirizando pela
culpa de estar longe da família por tanto tempo. Isso
significa que pertencer a uma família, com todos os
bônus e ônus impostos, é essencial.
(...)
Não há dúvida de que algumas famílias, ou
integrantes delas, recusam a convivência com o
grupo, afastam-se para sempre, buscam apagar da
memória a existência desse laço primordial. Mesmo
essas pessoas procuram formar sua família fora dos
laços tradicionais, que são os de sangue e os de
aliança. Fazem dos amigos próximos sua família, por
exemplo. Elas sentem na pele a importância de
pertencer a um grupo e buscam criá-lo, já que
enfrentaram impedimentos radicais em sua família de
origem.
A família precisa ser cuidada porque sobrevive
dos vínculos afetivos entre todos os seus integrantes,
e isso dá trabalho. Mas enfrentar os conflitos que
surgem no grupo com amorosidade, compaixão,
respeito, generosidade e delicadeza, por exemplo,
promove uma vida pessoal e familiar de qualidade.
(...)
(VEJA de 12 de dezembro de 2018,
edição nº 2612, p.89 – Por Rosely Sayão)

01. É amplamente aceita a ideia de que, ao
elaborarmos os nossos textos, quer orais, quer
escritos, assumimos algum posicionamento,
implícita ou explicitamente, sobre o tema em
debate. Está CORRETO, então, dizer que
a) o texto não apresenta, claramente, uma
discussão consistente do tema, o que
impossibilita uma compreensão precisa sobre
a posição ali assumida quanto à questão
tratada.

b) no texto está explícita a ideia de que uma
família só pode ser concebida como tal se
seus membros mantiverem laços de
afetividade sólidos e se recorrerem uns aos
outros, caso necessitem, para não se
sentirem desamparados.
c) não há, explicitamente, uma defesa clara da
necessidade de vínculos familiares para que
uma família seja considerada acolhedora e
afetivamente útil aos membros que a
constituem em vínculos sanguíneos.
d) há um posicionamento bastante claro sobre o
tema tratado, evidenciado em argumentos
que apontam para uma defesa da
necessidade que qualquer ser humano tem
de congregar-se a um grupo, em laços
consanguíneos, familiares, ou não.
e) o texto assume a ideia de que, fora as
relações consanguíneas, não há quem esteja
isento de se envolver em conflitos que podem
resultar em rompimento dos laços essenciais
que sustentam qualquer relação familiar.

02. O

segmento
no
qual
identificamos
palavras/expressões que configuram ideias
contrárias entre si é:
a) O aumento do número de divórcios costuma
ser muito citado.
b) ... pertencer a uma família, com todos os
bônus e ônus impostos, é essencial.
c) ... afastam-se para sempre, buscam apagar
da memória a existência desse laço...
d) Elas sentem na pele a importância de
pertencer a um grupo e buscam criá-lo, ...
e) A família precisa ser cuidada porque
sobrevive dos vínculos afetivos...

03. O item no qual a palavra/expressão em destaque
NÃO tem a função textual de orientar para a
conclusão/justificativa
do
enunciado/ideia
anteriormente explicitado(a) é:
a) A família precisa ser cuidada porque
sobrevive dos vínculos afetivos entre todos os
seus integrantes, ...
b) ... Não há dúvida de que algumas famílias,
(...) buscam apagar da memória a existência
desse laço primordial. Mesmo essas pessoas
procuram formar sua família fora dos laços
tradicionais,...
c) ... sentem na pele a importância de pertencer
a um grupo e buscam criá-lo, já que
enfrentaram impedimentos radicais em sua
família de origem.
d) Não há dúvida de que algumas famílias, ou
integrantes delas, recusam a convivência
com o grupo, ...
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e) Mas enfrentar os conflitos que surgem no
grupo com amorosidade, (...) delicadeza, por
exemplo, promove uma vida pessoal e
familiar de qualidade.

04. Nos itens abaixo dispostos, a palavra em negrito
e sublinhada que tem a função de apontar para
uma relação de alternância com valor inclusivo,
é:
a) O aumento do número de divórcios costuma
ser muito citado. Ou a presença da mulher no
mercado de trabalho, entre tantas outras
causas já apontadas.
b) Afinal, é o grupo do qual participamos a vida
toda.
c) ... hoje quase todo mundo acredita que
entende desse núcleo e que pode analisá-lo.
d) ... ao mesmo tempo em que os divórcios
crescem, há também recasamentos, ...
e) A família precisa ser cuidada porque
sobrevive dos vínculos afetivos entre todos os
seus integrantes, e isso dá trabalho.

05. O item no qual o excerto transcrito apresenta, na
expressão em destaque, um registro linguístico
que é muito comum na modalidade oral da
linguagem é:
a) Os motivos seriam os mais diversos.
b) Afinal, é o grupo do qual participamos a vida
toda.
c) Fazem dos amigos próximos sua família, por
exemplo.
d) Isso significa que pertencer a uma família,
com todos os bônus e ônus impostos, é
essencial.
e) E, por falar em família, hoje quase todo
mundo acredita que entende desse núcleo e
que pode analisá-lo. ...

06. O trecho no qual identificamos uma perífrase
verbal de aspecto cursivo é:
a) ... buscam apagar da memória a existência
desse laço primordial.
b) ... e buscam criá-lo, já que enfrentaram
impedimentos radicais em sua família de
origem.
c) ... vivem se martirizando pela culpa de estar
longe da família por tanto tempo.
d) ... recusam a convivência com o grupo,
afastam-se para sempre, ...
e) A família precisa ser cuidada porque
sobrevive dos vínculos afetivos entre todos os
seus integrantes, e isso dá trabalho.

Para responder às questões 07 e 08 leia as
sequências I, II e III.
I-

Há quem acredite que a família está
ameaçada de ser destruída ou que já se
encontra em estado de falência.
II - Não há dúvida de que algumas famílias, ou
integrantes delas, recusam a convivência
com o grupo, afastam-se para sempre,
buscam apagar da memória a existência
desse laço primordial.
III - ... há também recasamentos, e as mulheres
que muito precisam ou querem se dedicar
ao
trabalho
remunerado
vivem
se
martirizando pela culpa de estar longe da
família por tanto tempo.

07. Do ponto de vista da estrutura morfossemântica,
sobre os trechos em I, II e III, está CORRETO o
que se afirma em:
a) A palavra “que”, em I (primeira ocorrência) e
em III, retomam, respectivamente, as
palavras “dúvida” e “mulheres”.
b) A palavra “que”, em I (primeira e segunda
ocorrências) classifica-se morfologicamente
como conjunção integrante.
c) Em hipótese alguma, a forma verbal “há” (do
verbo haver), em II, poderia ser substituída
pela forma “existe” (do verbo existir).
d) Em II, a palavra “dúvida” está flexionada no
singular porque, se flexionada no plural,
incorreria em erro grave, do ponto de vista
gramatical.
e) Em III, a forma verbal “martirizando”,
flexionada do verbo “martirizar”, deriva da
palavra primitiva “martírio”.

08. Do ponto de vista da estrutura sintática, está
CORRETO o que se afirma em:
a) As formas verbais “recusam”, “afastam-(se)” e
“buscam”, em II, têm como núcleo do sujeito
gramatical a palavra “famílias”.
b) Em “Não há dúvida de que algumas famílias,
...”, o verbo haver (há), pede um
complemento indireto, em II.
c) Em “recusam a convivência com o grupo,
afastam-se para sempre, ...”, em II, os verbos
“recusar” e “afastar (se)” são, igualmente,
intransitivos.
d) Em “ou que já se encontra em estado de
falência.”, em I, o termo “de falência” tem
valor de adjunto adverbial.
e) A palavra “recasamentos”, em III, no plural,
revela uma inadequação quanto às regras de
concordância, pois deveria vir no singular,
para concordar com a forma verbal “há”.
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09. Em: “Elas sentem na pele a importância de
pertencer a um grupo e buscam criá-lo, já que
enfrentaram impedimentos radicais
em
sua
família de origem”. O segmento gramatical em
destaque confere à oração por ele iniciada a
ideia de
a) comparação.
b) finalidade.
c) causa.
d) concessão.
e) conformidade.

10. A oração com valor de adjetivo encontra-se em
destaque, no item:

II) Dois dos dígitos do número são iguais.
III) O número é menor que 105.
IV) O número é maior que 43.
V) O número é primo.
Sabendo-se
exatamente
que
uma
das
afirmações acima é falsa, assinale abaixo o
número da senha de Eduardo:
a)
b)
c)
d)
e)

63
81
90
101
103

13. Em uma caixa de jogo chamado “Baralho ABC”,

a) ... hoje quase todo mundo acredita que
entende desse núcleo ...
b) Isso significa que pertencer a uma família,
com todos os bônus e ônus impostos, é
essencial.
c) Elas sentem na pele a importância de
pertencer a um grupo e buscam criá-lo, ...
d) A família precisa ser cuidada porque
sobrevive dos vínculos afetivos entre
todos os seus integrantes, ...
e) Mesmo essas pessoas procuram formar sua
família fora dos laços tradicionais, que são
os de sangue e os de aliança.

existem apenas 12 cartas, que são enumeradas
da seguinte maneira:
Cartas tipo A: A1, A2, A3, A4, A5
Cartas tipo B: B1, B2, B3, B4
Cartas tipo C: C1, C2, C3

(5 cartas)
(4 cartas)
(3 cartas)

Dispomos de 5.000 caixas de Baralho ABC, e
colocamos todas as cartas na seguinte
sequência:
Se somarmos a carta da posição 2019 com a
carta da posição 4038, temos:

MATEMÁTICA BÁSICA, RACIOCÍNIO
LÓGICO E NOÇÕES DE MATEMÁTICA
FINANCEIRA
11. Em uma festa de Natal (em que as pessoas se
cumprimentam), cada pessoa
exatamente outras três pessoas.

cumprimenta

I) É possível que na festa tivessem 2.019
pessoas?
II) Se foram totalizados 3.030 cumprimentos,
quantas pessoas havia na festa?
De acordo com as perguntas I) e II) acima,
marque a alternativa CORRETA abaixo:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

B2 + C3
B1 + A4
B3 + C2
A2 + B4
A5 + C3

14. Sejam os números

,

dados por:

I) Sim; II) 2.020
I) Não; II) 3.030
I) Sim; II) 2.019
I) Não; II) 2.019
I) Não; II) 2.020

12. Eduardo vai ao médico para uma consulta de
rotina. A secretária lhe entrega uma senha
numérica para uma espera mais organizada. A
seguir temos afirmações sobre o número de
senha de Eduardo:
I) A soma dos dígitos do número é 9.

O valor de

é igual a:

a) 0
b) 1
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c) 1,0%
d) 0,6%
e) 0,3%

c)
d)

18. Considere

e)

sendo

15. Em um grupo com 40 pessoas (contendo
mulheres e homens), pergunta-se sobre a
preferência pelas cores de roupas azul e rosa, e
observa-se que:
- 8 homens gostam de rosa;
- 7 homens gostam de azul;
- No grupo pesquisado, há exatamente 17
homens;
- 7 pessoas gostam de azul e rosa;
- 6 homens e 9 mulheres não gostam de tais
cores;
- 13 pessoas gostam somente de rosa.
Quantas mulheres gostam de roupas de cor
azul?
a)
b)
c)
d)
e)

0
1
2
3
4

16. Maria deseja reformar sua casa antes de seu
aniversário, mas para isso, necessita recorrer a
um empréstimo bancário. Considerando que
Maria recebe um empréstimo no valor de R$
8.000,00 a uma taxa de juros simples de 2,7% ao
mês (considerando o mês com trinta dias), qual o
valor dos juros a serem pagos se a duração do
empréstimo for de mil dias?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 6.400,00
R$ 7.200,00
R$ 15.200,00
R$ 17.200,00
R$ 25.200,00

17. Uma loteria sorteia R$ 2.000.000,00 dividido em
1º prêmio, 2º prêmio, 3º prêmio, na proporção
2:3:5, respectivamente. Ana é uma das pessoas
contempladas no 1º prêmio, e o dividirá com
mais nove contemplados. Ao receber sua parte
do prêmio, Ana decide que o dividirá totalmente
entre seus filhos Gustavo, Oscar e Leandro, na
proporção 2:3:5, respectivamente. Assinale
abaixo a opção que indica a porcentagem que
Oscar receberá da premiação total sorteada pela
loteria:
a) 1,6%
b) 1,2%

números inteiros não nulos,
uma

proporção,

isto

é,

, é INCORRETO afirmar que:
a)

também é uma proporção.

b)

também

é

uma

também

é

uma

também

é

uma

proporção.
c)
proporção.
d)
proporção.
e)

também é uma proporção.

19. Marcos é convencido pelo gerente de sua
agência bancária a aplicar suas economias em
dois fundos de investimento, sendo eles: Ganha
Fácil 1 e Ganha Fácil 2. Logo no primeiro mês o
fundo Ganha Fácil 1 rendeu 60% e o fundo
Ganha Fácil 2 rendeu 15%. No segundo mês,
tanto Ganha Fácil 1 como Ganha Fácil 2
renderam 20%. Qual é a porcentagem investida
por Marcos no fundo Ganha Fácil 2, sabendo
que a rentabilidade total obtida pelos dois fundos
no bimestre foi de 51,5%?
a)
b)
c)
d)
e)

15%
25%
29%
35%
40%

20. Pedro necessita quitar uma dívida bancária no
valor de R$ 700,00, e pede a seu amigo tal valor
emprestado. O amigo de Pedro possui o valor
solicitado, porém o empréstimo é condicionado
pelo amigo da seguinte maneira:
“Você deve me devolver o dinheiro no prazo
exato de 3 meses (contados a partir do
recebimento do dinheiro emprestado), acrescido
de juros compostos de 10% ao mês. Preciso
receber R$ 300,00 após exatos 60 dias de
empréstimo, e o dinheiro que falta, no mês
seguinte”.
Considerando que Pedro sempre honra seus
compromissos e nunca atrasa qualquer
pagamento, e ainda, considerando o mês com 30
dias, pergunta-se:
I) Qual será o valor da última parcela do
empréstimo que Pedro pagará a seu amigo
se aceitar as condições do empréstimo?
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II) Considerando que o banco cobra uma taxa
de juros simples de 29% ao ano, a opção
mais econômica para Pedro quitar a dívida
bancária, seria pagar a dívida diretamente ao
banco no prazo de 1 ano, ou aceitar o
dinheiro e as condições de seu amigo?
Assinale abaixo a opção que responde aos dois
questionamentos acima:
a) R$ 601,70; fazer empréstimo com o amigo.
b) R$ 631,70; pagar a dívida diretamente ao
banco.
c) R$ 517,00; fazer empréstimo com o amigo.
d) R$ 603,00; pagar a dívida diretamente ao
banco.
e) R$ 591,70; fazer empréstimo com o amigo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Sobre a segurança pública, assinale a alternativa
INCORRETA, tendo em vista a Constituição
Federal de 1988:
a) Os Municípios poderão constituir guardas
municipais destinadas à proteção de seus
bens, serviços e instalações, conforme
dispuser a lei.
b) A lei disciplinará a organização e o
funcionamento dos órgãos responsáveis pela
segurança pública, de maneira a garantir a
eficiência de suas atividades.
c) Às polícias civis, dirigidas por delegados de
polícia de carreira ou por policiais militares
nomeados pelo Governador do Estado,
cabem, ressalvada a competência da União,
as funções de polícia judiciária e a apuração
de infrações penais, exceto as militares.
d) Às polícias militares cabem a polícia
ostensiva e a preservação da ordem pública;
aos corpos de bombeiros militares, além das
atribuições definidas em lei, cabe a execução
de atividades de defesa civil.
e) 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.

22. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua
condição social, previstos na Constituição
Federal de 1988:
a) relação de emprego protegida contra
despedida arbitrária ou sem justa causa, nos
termos de lei ordinária, dispensada a previsão
de indenização compensatória.

b) redução dos riscos inerentes ao trabalho, por
meio de normas de saúde, higiene e
segurança.
c) repouso semanal remunerado, sem qualquer
preferência de dia.
d) seguro contra acidentes de trabalho, a cargo
do empregador, a ser compensado com a
indenização a que este está obrigado, ainda
que decorrente de dolo ou culpa.
e) licença à gestante, sem prejuízo do emprego
e do salário, com a duração de duzentos e
quarenta dias.

23. Sobre a organização do Estado e a organização
dos poderes, assinale a alternativa CORRETA.
a) De acordo com a Constituição Federal de
1988, a divulgação dos Estudos de
Viabilidade
Municipal,
apresentados
e
publicados na forma da lei, é uma das etapas
do processo de criação, de incorporação, de
fusão e de desmembramento de Municípios.
b) Apesar
de
os
Territórios
Federais
encontrarem-se expressamente previstos na
Constituição Federal, não existe, atualmente,
nenhum Território Federal no Brasil. Todavia,
é possível a sua criação pela União, situação
na qual cada Território elegerá oito
deputados.
c) Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios integram a organização políticoadministrativa da Federação brasileira,
possuindo, por isso, autonomia. Por sua vez,
a União, ainda que configure pessoa jurídica
de direito interno, é titular, também, de
soberania.
d) A Constituição Federal prevê expressamente
a possibilidade de incorporação entre
Estados, o que dependerá da aprovação da
população diretamente interessada, através
de plebiscito ou referendo. Quando a
aprovação
da
população
diretamente
interessada ocorrer por plebiscito, será
necessária a aprovação do Congresso
Nacional apenas por lei ordinária.
e) Caso venham a ser criados novos Territórios
Federais, estes poderão ser divididos em
Municípios, sendo que as contas do Governo
do Território serão submetidas à apreciação
do Tribunal de Contas do Estado do qual o
Território fora desmembrado.

24. Sobre

o tratamento dos Municípios na
Constituição Federal de 1988, assinale a
alternativa CORRETA.
a) O total da despesa com a remuneração dos
Vereadores não poderá ultrapassar o
montante de dez por cento da receita do
Município.
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b) O controle externo da Câmara Municipal será
exercido com o auxílio dos Tribunais de
Contas dos Estados ou do Município ou dos
Conselhos ou Tribunais de Contas dos
Municípios, onde houver.
c) O Município reger-se-á por lei orgânica,
votada em turno único, com o interstício
mínimo de dez dias, e aprovada por três
quintos dos membros da Câmara Municipal,
que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituição Federal e na
Constituição do respectivo Estado.
d) Os Vereadores são invioláveis por suas
opiniões, palavras e votos no exercício do
mandato,
desde
que
proferidos
na
circunscrição do respectivo Estado.
e) É possível a iniciativa popular de projetos de
lei de interesse específico do Município, da
cidade
ou
de
bairros,
através
de
manifestação de, pelo menos, dez por cento
do eleitorado.

25. Nos termos da Constituição Federal de 1988, o
processamento e julgamento das causas entre
Estado estrangeiro ou organismo internacional e
Município ou pessoa domiciliada ou residente no
País, compete
a)
b)
c)
d)
e)

ao Supremo Tribunal Federal.
ao Superior Tribunal de Justiça.
aos Tribunais Regionais Federais.
aos juízes federais.
aos juízes estaduais.

26. Acerca da Investigação na Lei nº 11.343/06 é
CORRETO afirmar que:
a) O inquérito policial será concluído no prazo
de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver solto,
e de 90 (noventa) dias, quando preso.
b) Para efeito da lavratura do auto de prisão em
flagrante e estabelecimento da materialidade
do delito, é suficiente o laudo de constatação
da natureza e quantidade da droga, firmado
por perito oficial ou, na falta deste, por 2
(duas) pessoas idôneas.
c) A destruição das drogas será executada pelo
delegado de polícia competente no prazo de
15 (quinze) dias na presença do Ministério
Público e da autoridade judiciária.
d) O perito que subscrever o laudo de
constatação da natureza e quantidade da
droga não ficará impedido de participar da
elaboração do laudo definitivo.
e) Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade
de polícia judiciária fará, imediatamente,
comunicação
ao
Ministério
Público,
remetendo-lhe cópia do auto lavrado.

27. Em relação ao crime de Induzimento, instigação
ou auxílio ao suicídio, assinale a alternativa
INCORRETA.
a) Comete o crime quem induz ou instiga
alguém a cometer o suicídio ou presta auxílio
para que o faça.
b) A pena é duplicada se o crime é praticado por
motivo egoístico.
c) Caso o suicídio se consume, a pena é mais
grave.
d) O referido crime é previsto na modalidade
culposa.
e) O supracitado delito é um crime contra a vida.

28. Quanto ao crime de Lesão Corporal, assinale a
alternativa CORRETA.
a) O perdão judicial pode ser aplicado em caso
de lesão culposa.
b) A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a
metade se o crime for praticado por milícia
privada, sob o pretexto de prestação de
serviço de segurança, ou por grupo de
extermínio.
c) A pena será aumentada de um sexto se o
crime for cometido contra ascendente
portador de deficiência.
d) O crime classifica-se como lesão grave, caso
resulte debilidade temporária de membro,
sentido ou função.
e) A lesão corporal leve é configurada quando o
agente comete o crime impelido por motivo de
relevante valor social ou moral ou sob o
domínio de violenta emoção, logo em seguida
a injusta provocação da vítima.

29. Em relação às excludentes de ilicitude é
CORRETO afirmar que:
a) Considera-se em estado de necessidade
quem pratica o fato para salvar de perigo
atual ou iminente, que não provocou por sua
vontade, nem podia de outro modo evitar,
direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas
circunstâncias, não era razoável exigir-se.
b) Entende-se em legítima defesa quem, usando
moderadamente dos meios necessários,
repele justa agressão, atual ou iminente, a
direito seu ou de outrem.
c) O agente, somente em caso de exercício
regular do direito, responderá pelo excesso
doloso ou culposo.
d) Não pode alegar legítima defesa quem tinha o
dever legal de enfrentar o perigo.
e) O Código Penal não conceitua a excludente
do estrito cumprimento de dever legal.
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30. Com base na Lei nº 4.898/65 (Abuso de
Autoridade), assinale a alternativa CORRETA.

a) Se o órgão do Ministério Público, ao invés de
apresentar
a
denúncia
requerer
o
arquivamento da representação, o Juiz, no
caso de considerar improcedentes as razões
invocadas, fará remessa da representação ao
Procurador-Geral e este oferecerá a
denúncia, ou designará outro órgão do
Ministério Público para oferecê-la ou insistirá
no arquivamento, ao qual só então deverá o
Juiz atender.
b) Considera-se autoridade, para os efeitos
desta lei, quem exerce cargo, emprego ou
função pública, de natureza exclusivamente
militar, ainda que transitoriamente e sem
remuneração.
c) As testemunhas de acusação e defesa
poderão ser apresentada em juízo, desde que
devidamente intimadas.
d) O abuso de autoridade não sujeitará o seu
autor à sanção civil.
e) Constitui abuso de autoridade deixar de
comunicar, em 48h (quarenta e oito horas),
ao juiz competente a prisão ou detenção de
qualquer pessoa.

31. Sobre os poderes da Administração Pública,
assinale a alternativa CORRETA.
a) Poder Vinculado é aquele em que o
administrador, apesar de subordinado à lei,
tem liberdade para atuar de acordo com um
juízo de conveniência e oportunidade
b) O Poder Disciplinar tem por finalidade
distribuir e escalonar as funções dos órgãos,
ordenar e rever a atuação dos agentes
públicos, estabelecendo uma relação de
hierarquia.
c) O Poder Hierárquico impede a delegação de
qualquer atribuição de um órgão a outro, na
estrutura da Administração. Por outro lado, é
plenamente permitida a avocação, quando o
superior hierárquico substitui o subalterno no
exercício de suas atribuições.
d) O Poder Disciplinar permite à Administração
Pública punir e apenar a prática de infrações
funcionais dos servidores e de todos os que
estiverem sujeitos à disciplina dos órgãos e
serviços da Administração, abrangendo as
sanções impostas aos particulares.
e) O Poder de Polícia tem por objeto
condicionar, restringir, frenar o exercício de
atividade, o uso e gozo de bens e direitos
pelos particulares, em razão do interesse da
coletividade, tendo por fundamento o princípio
da predominância do interesse público sobre
o particular.

32. A forma de extinção do ato administrativo
correspondente à sua retirada do ordenamento
jurídico, em virtude do descumprimento, pelo
destinatário, das condições impostas e que
deveriam ser mantidas, corresponde à:
a)
b)
c)
d)
e)

invalidação.
revogação.
cassação.
caducidade.
contraposição.

33. Trata-se de princípio da Administração Pública
que
foi
incorporado
expressamente
à
Constituição Federal de 1988, através da
Emenda Constitucional nº 19/98, exigindo que a
atividade administrativa seja exercida com
presteza, perfeição e rendimento funcional,
buscando resultados práticos de produtividade.
O enunciado acima se relaciona ao seguinte
princípio da Administração Pública:
a)
b)
c)
d)
e)

34.

princípio da publicidade.
princípio da moralidade.
princípio da eficiência.
princípio da isonomia.
princípio da presunção de legitimidade.

Sobre o tratamento conferido pela Constituição
Federal de 1988 aos servidores públicos,
assinale a alternativa INCORRETA.
a) São estáveis após três anos de efetivo
exercício os servidores nomeados para cargo
de provimento efetivo em virtude de concurso
público.
b) Extinto o cargo ou declarada a sua
desnecessidade, o servidor estável ficará em
disponibilidade, com remuneração integral,
até seu adequado aproveitamento em outro
cargo.
c) O servidor público estável pode perder o
cargo mediante procedimento de avaliação
periódica de desempenho, na forma de lei
complementar, assegurada ampla defesa.
d) Invalidada por sentença judicial a demissão
do servidor estável, será ele reintegrado, e o
eventual ocupante da vaga, se estável,
reconduzido ao cargo de origem, sem direito
a indenização, aproveitado em outro cargo ou
posto em disponibilidade com remuneração
proporcional ao tempo de serviço.
e) 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,
aplica-se o regime geral de previdência
social.
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35. Sobre os princípios do serviço público, assinale a
alternativa INCORRETA.
a) O
princípio
da
atualização
ou
da
adaptabilidade exige que o serviço público
seja prestado de acordo com o estado da
técnica, compreendendo a modernidade das
técnicas, do equipamento e das instalações e
a sua conservação, bem como a melhoria e
expansão do serviço.
b) O princípio da modicidade das tarifas exige
que todos os serviços públicos sejam
prestados de forma gratuita, uma vez que
devem atender às necessidades coletivas
gerais.
c) O princípio da continuidade encontra-se
relacionado à exigência de que o serviço
público não seja interrompido, sendo prestado
de forma contínua, enquanto meio utilizado
pelo Estado para desempenhar as funções
essenciais ou necessárias à coletividade.
Como exemplo de aplicação de tal princípio,
citam-se os instrumentos da suplência, da
delegação e da substituição de servidores
públicos, que garantem a prestação das
atividades administrativas, em caso de
funções públicas temporariamente vagas.
d) De
acordo
com
o
princípio
da
impessoalidade, a prestação de serviço
público deve ocorrer de forma impessoal,
sendo vedada a discriminação entre os
usuários, encontrando-se relacionado ao
princípio da isonomia no tratamento dos
usuários do serviço público, pois, desde que
satisfeitas as condições legais, todos fazem
jus à sua prestação, sem qualquer distinção
de caráter pessoal.
e) Segundo o princípio do controle, deve ocorrer
a fiscalização efetiva dos serviços prestados,
no que tange à qualidade, à eficiência e à
aplicação de recursos públicos, dentre outros
aspectos.

36. De acordo com a Constituição Federal de 1988,
para fins de assegurar a efetividade do direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabe
ao Poder Público, EXCETO:
a) proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma
da lei, as práticas que coloquem em risco sua
função ecológica, provoquem a extinção de
espécies ou submetam os animais a
crueldade.
b) promover a educação ambiental em todos os
níveis de ensino e a conscientização pública
para a preservação do meio ambiente.
c) preservar a diversidade e a integridade do
patrimônio genético do País e fiscalizar as

entidades
dedicadas
à
pesquisa
e
manipulação de material genético.
d) preservar e restaurar os processos ecológicos
essenciais e prover o manejo ecológico das
espécies e ecossistemas.
e) exigir, na forma da lei, para instalação de
obra ou atividade potencialmente causadora
de significativa degradação do meio
ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, o qual será mantido em sigilo.

37. O princípio ambiental segundo o qual, quando
houver ameaça de danos graves ou irreversíveis,
a ausência de certeza científica absoluta não
será utilizada como razão para o adiamento de
medidas economicamente viáveis para prevenir
a degradação ambiental, denomina-se:
a)
b)
c)
d)
e)

princípio da informação.
princípio da prevenção.
princípio da precaução.
princípio da educação ambiental.
princípio da função socioambiental
propriedade.

da

38. Sobre os órgãos e entidades integrantes do
Sistema Nacional do Meio Ambiente
SISNAMA, assinale a alternativa CORRETA.

–

a) O Sistema Nacional do Meio Ambiente –
SISNAMA é composto por órgãos ou
entidades federais e estaduais, mas não é
integrado por órgãos ou entidades municipais.
b) O órgão superior do Sistema Nacional do
Meio Ambiente – SISNAMA é o Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).
c) São órgãos executores do Sistema Nacional
do Meio Ambiente – SISNAMA, o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA e o Instituto
Chico
Mendes
de
Conservação
da
Biodiversidade - Instituto Chico Mendes.
d) O órgão central do Sistema Nacional do Meio
Ambiente – SISNAMA é o Conselho de
Governo.
e) O órgão consultivo e deliberativo do Sistema
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA é a
Secretaria do Meio Ambiente da Presidência
da República.

39. São objetivos da Política Nacional do Meio
Ambiente:
a) a compatibilização do desenvolvimento
econômico-social com a preservação da
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio
ecológico.
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b) a definição de áreas prioritárias de ação
governamental relativa à qualidade e ao
equilíbrio
ecológico,
atendendo
aos
interesses apenas da União.
c) a imposição, ao poluidor e ao predador, da
obrigação de recuperar e/ou indenizar os
danos causados, mas, não ao usuário da
contribuição, pela utilização de recursos
ambientais com fins econômicos.
d) o desenvolvimento de pesquisas e de
tecnologias nacionais orientadas para o uso
indiscriminado de recursos ambientais.
e) a difusão de tecnologias de manejo do meio
ambiente e a divulgação de dados e
informações ambientais, mas, não a formação
de uma consciência pública sobre a
necessidade de preservação da qualidade
ambiental e do equilíbrio ecológico.

40. Quanto

aos direitos
alternativa CORRETA.

políticos,

assinale

a

a) Os estrangeiros podem se alistar como
eleitores.
b) São inelegíveis, no território de jurisdição do
titular,
o
cônjuge
e
os
parentes
consanguíneos ou afins, até o segundo grau
ou por adoção, do Presidente da República,
de Governador ou Senador de Estado ou
Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou
de quem os haja substituído dentro dos seis
meses anteriores ao pleito, salvo se já titular
de mandato eletivo e candidato à reeleição.
c) Os inalistáveis são inelegíveis.
d) É vedada a cassação de direitos políticos,
cuja perda ou suspensão somente se dará no
caso de condenação criminal transitada em
julgado, enquanto durarem seus efeitos.
e) O militar alistável é elegível e se contar mais
de dez anos de serviço, deverá afastar-se da
atividade.

41. Acerca dos direitos individuais e garantias
processuais do adolescente infrator é CORRETO
afirmar que:
a) Nenhum adolescente será privado de sua
liberdade senão em flagrante de ato
infracional ou por ordem escrita e
fundamentada
da
autoridade
policial
competente.
b) O adolescente civilmente identificado será
submetido a identificação compulsória pelos
órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo
para efeito de confrontação, havendo dúvida
fundada.

c) É assegurado ao adolescente direito de
solicitar a presença de seus pais ou
responsável
em
qualquer
fase
do
procedimento de apuração do ato infracional.
d) A internação não poderá ser determinada
antes da sentença.
e) O adolescente tem direito à identificação dos
responsáveis por sua apreensão, devendo
ser informado acerca de seus direitos,
quando praticar ato infracional de menor
gravidade.

42. Sobre as Medidas Protetivas de Urgência (Lei
nº 11.340/06), assinale a alternativa CORRETA.
a) As medidas protetivas de urgência deverão
ser aplicadas separadamente.
b) A autoridade policial poderá conceder as
referidas medidas.
c) A restrição ou suspensão de visitas aos
dependentes menores, ouvida a autoridade
policial, é uma das medidas previstas na lei.
d) Para garantir a efetividade das medidas
protetivas de urgência, poderá o juiz
requisitar, em até 24h (vinte e quatro horas),
auxílio da força policial.
e) O juiz, quando necessário, poderá determinar
o afastamento da ofendida do lar, sem
prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda
dos filhos e alimentos.

43. Com base no Estatuto do Idoso é INCORRETO
afirmar que:
a) É obrigação da família, da comunidade, da
sociedade e do Poder Público assegurar ao
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação
do direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao
trabalho, à cidadania, à liberdade, à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar
e comunitária.
b) É obrigação do Estado e da sociedade,
assegurar à pessoa idosa a liberdade, o
respeito e a dignidade, como pessoa humana
e sujeito de direitos civis, políticos, individuais
e sociais, garantidos na Constituição e nas
leis.
c) É assegurada a atenção integral à saúde do
idoso, por intermédio do Sistema Único de
Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso
universal e igualitário, em conjunto articulado
e contínuo das ações e serviços, para a
prevenção,
promoção,
proteção
e
recuperação da saúde, incluindo a atenção
especial
às
doenças
que
afetam
preferencialmente os idosos.
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d) Ao idoso que esteja no domínio de suas
faculdades mentais é assegurado o direito de
optar pelo tratamento de saúde que lhe for
reputado mais favorável; caso não esteja em
condições de proceder à opção, esta será
feita, em regra, pelo médico.
e) Para os efeitos do Estatuto do Idoso,
considera-se violência contra o idoso
qualquer ação ou omissão praticada em local
público ou privado que lhe cause morte, dano
ou sofrimento físico ou psicológico.

44. Sobre as normas gerais de circulação e conduta
previstas no Código de Trânsito Brasileiro,
assinale a alternativa INCORRETA.
a) Mesmo que a indicação luminosa do
semáforo lhe seja favorável, nenhum
condutor pode entrar em uma interseção, se
houver possibilidade de ser obrigado a
imobilizar o veículo na área do cruzamento,
obstruindo ou impedindo a passagem do
trânsito transversal.
b) Nenhum condutor deverá frear bruscamente
seu veículo, ainda que por razões de
segurança.
c) Antes de colocar o veículo em circulação nas
vias públicas, o condutor deverá verificar a
existência e as boas condições de
funcionamento dos equipamentos de uso
obrigatório, bem como assegurar-se da
existência de combustível suficiente para
chegar ao local de destino.
d) Quando proibido o estacionamento na via, a
parada deverá restringir-se ao tempo
indispensável
para
embarque
ou
desembarque de passageiros, desde que não
interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou
a locomoção de pedestres.
e) Os usuários das vias terrestres devem absterse de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso,
atirando, depositando ou abandonando, na
via, objetos ou substâncias, ou nela criando
qualquer outro obstáculo.

45. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, no
caso de transferência de propriedade, o prazo
para o proprietário adotar as providências
necessárias à efetivação da expedição do novo
Certificado de Registro de Veículo é de:
a) sete dias.
b) dez dias.
c) quinze dias.
d) trinta dias.
e) sessenta dias.

46. Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com
o Código de Trânsito Brasileiro:
a) Nos trechos urbanos de vias rurais e nas
obras de arte a serem construídas, não
precisa ser previsto passeio destinado à
circulação dos pedestres, que poderão,
nessas condições, usar o acostamento.
b) Os pedestres que estiverem atravessando a
via sobre as faixas delimitadas para esse fim
terão prioridade de passagem, ainda que seja
em locais com sinalização semafórica.
c) É assegurada ao pedestre a utilização dos
passeios ou passagens apropriadas das vias
urbanas e dos acostamentos das vias rurais
para circulação, sendo vedado à autoridade
competente permitir a utilização de parte da
calçada para outros fins, mesmo que não
haja prejuízo ao fluxo de pedestres.
d) O ciclista desmontado, empurrando a bicicleta
possui direitos e deveres diferentes do
pedestre.
e) Nos locais em que houver sinalização
semafórica de controle de passagem será
dada preferência aos pedestres que não
tenham concluído a travessia, mesmo em
caso de mudança do semáforo liberando a
passagem dos veículos.

47. Sobre a sinalização de trânsito, assinale a
alternativa CORRETA.
a) A responsabilidade pela instalação da
sinalização nas vias internas pertencentes
aos condomínios constituídos por unidades
autônomas e nas vias e áreas de
estacionamento
de
estabelecimentos
privados de uso coletivo é do órgão executivo
de trânsito do Município.
b) É permitido afixar sobre a sinalização de
trânsito e respectivos suportes, ou junto a
ambos, publicidade, inscrições, legendas e
símbolos que não se relacionem com a
mensagem da sinalização, desde que não
ocorra interferência na visibilidade da
sinalização.
c) Os sinais de trânsito classificam-se em
verticais,
horizontais,
dispositivos
de
sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e
gestos do agente de trânsito e do condutor.
d) Os locais destinados a postos de gasolina,
oficinas, estacionamentos ou garagens de
uso coletivo poderão ter suas entradas e
saídas
identificadas
segundo
a
discricionariedade do proprietário.
e) As sanções previstas no Código de Trânsito
Brasileiro serão aplicadas, em caso de
inobservância à sinalização, ainda que esta
seja insuficiente ou incorreta.
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48. Em relação à Segurança Pública, nos termos da
lei Orgânica do Município de Timon, assinale a
alternativa CORRETA.
a) A investidura nos cargos da Guarda Municipal
far-se-á mediante concurso público de títulos.
b) O Município poderá constituir Guarda
Municipal, força auxiliar destinada à proteção
de seus bens, serviços e instalações, nos
termos da Lei Ordinária.
c) A Lei Complementar de criação da Guarda
Municipal disporá sobre acesso, direitos,
deveres, vantagens e regime de trabalho,
com base na autodisciplina.
d) Para aprovação da lei Orgânica instituidora
da Guarda Municipal é necessária a
aprovação da maioria de dois terços dos
votos dos membros da Câmara Municipal,
observados os demais termos de votação das
leis ordinárias.
e) O funcionamento da Guarda Municipal será
regulamentado pela legislação estadual.

49. Segundo a Lei Orgânica do Município de Timon,
o processo legislativo municipal compreende a
elaboração de vários atos legislativos, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Leis delegadas.
Leis ordinárias.
Medidas Provisórias.
Resoluções.
Decretos Legislativos.

50. Acerca das penalidades previstas em razão das
infrações às disposições do Código de Postura
do Município de Timon, marque a alternativa
CORRETA.
a) Reincidente é aquele que violar preceito do
referido Código por cuja infração já tiver sido
autuado e punido dentro do período de 2
(dois) anos.
b) As penalidades isentam o infrator da
obrigação de reparar o dano resultante da
infração, na forma do que estiver disposto na
legislação vigente.
c) Nos casos de apreensão, o material
apreendido deve ser recolhido ao depósito da
Prefeitura Municipal.
d) Da apreensão lavra-se auto que deve conter
a descrição das coisas apreendidas e a
indicação do lugar onde foram encontradas.
e) As multas impostas de grau mínimo ou
máximo, por descumprimento ou não
observância das regras estabelecidas, no
referido Código, devem ser pagas através de
Documento de Arrecadação Municipais, com
vencimento imediato.
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