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SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

                 

LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1   Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam  gerar 
dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza,  solicite ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2   Este caderno contém 50 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma  é 
correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta que julgar correta.

3    O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique 
se  seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova. 

4  Preencha integralmente um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta 
esferográfica de tinta  AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. Dupla marcação resulta em anulação da questão.

 
5    Esta prova terá a duração de quatro horas, incluídos nesse tempo os avisos, a  coleta de impressão digital e a transcrição para o 

cartão-resposta.

6   Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas duas horas de seu início e 
mediante autorização do aplicador de prova. Somente será  permitido levar o caderno de questões após três horas do início das 
provas, desde que permaneça em sala até esse instante. É vedado sair da sala com quaisquer anotações antes deste horário.

7   Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a entrega do material 
utilizado. Os candidatos  terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão colocar  suas respectivas assinaturas.

8    Ao terminar sua  prova,  entregue, obrigatoriamente, o cartão-resposta ao aplicador de prova.
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Língua Portuguesa

Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 07.

E a tristeza dá samba

“É melhor ser alegre que ser triste”, ensina Vinicius de Mora-
es  em  Samba da Bênção,  parceria  com o violonista  Baden
Powell. Alguns versos adiante, porém, o poeta reconhece que,
sem melancolia, o ritmo desanda: “porque o samba é a triste-
za que balança / E a tristeza tem sempre uma esperança / De
um dia não ser mais triste, não”. Samba da Bênção é uma sín-
tese magistral do espírito com que a música brasileira – e em
particular seu gênero original, o samba – aborda essa aspira-
ção humana universal – a felicidade. Não se alcança essa uto-
pia sem passar pelo chão da tristeza.  Ainda que o colorido
exuberante que se vê nos desfiles de rua diga o contrário, a
tristeza é a raiz do samba.
Filho direto do choro, do maxixe e de canções de rodas dos
escravos – como o blues americano, ou outro ritmo africano
nascido nas Américas – entende de sofrimento. E a alma lusi-
tana também pesa em suas notas mais sorumbáticas: a canção
portuguesa, com sua eterna saudade do quinhão natal, contri-
bui muito para o gênero – que da Península Ibérica herdou
também o  violão,  o  cavaquinho  e  eventuais  bandolins.  Há
uma série de clássicos do cancioneiro popular que associam
saudade à felicidade. Eis o carioca Noel Rosa, em Felicidade:
“Minha amizade foi-se embora com você / Se ela vier e te
trouxer / Que bom, felicidade é que vai ser”. O mineiro Ataul-
fo Alves revisita o banzo português em Meus Tempos de Cri-
ança,  canção dedicada à sua cidade natal,  Muraí:  “Ai  meu
Deus, eu era tão feliz / No meu pequenino Muraí”. O gaúcho
Lupicínio Rodrigues, em mais uma composição significativa-
mente intitulada  Felicidade, diz: “E a saudade no meu peito
ainda mora / E é por isso que eu gosto lá de fora / Porque sei
que a falsidade não vigora”.
Nessa idealização da terra de nascença como morada da sim-
plicidade e da autenticidade, o morro carioca já foi o lugar fe-
liz por excelência – pelo menos, na canção brasileira da pri-
meira metade do século XX, bem antes de a favela converter-
se em teatro de guerra de  facções criminosas.  Ave Maria do
Morro, lançada em 1942, por Herivelto Martins, canta o bu-
colismo de uma vizinhança onde se ouve “a sinfonia de par-
dais anunciando o anoitecer”. Manifestação já um tanto tardia
– de 1968 – mas igualmente bela do mesmo sentimento é Al-
vorada, de Cartola, Carlos Cachaça e Hermínio Bello de Car-
valho: “Alvorada lá no morro / Que beleza / Ninguém chora,
não há tristeza / Ninguém sente dissabor”.  
A bossa nova, mais Zona Sul, encarou a felicidade – e sua ne-
cessária contraparte, a tristeza – com ânimo filosófico e enge-
nhosidade musical. A Felicidade,  de Tom Jobim e Vinicius,
fala da natureza efêmera e frágil da “ilusão do carnaval”. A
felicidade, diz a canção, é “como a gota / de orvalho numa pé-
tala de flor”. Tom Jobim esmerou-se na tradução sonora des-
ses sentimentos, com um emprego dinâmico de acordes maio-
res e menores – os primeiros de sonoridade mais solar, os se-
gundos  com evocações  melancólicas.  Em  Amor em Paz,  o
verso “encontrei em você / a razão de viver e de não sofrer
mais, nunca mais” é em tom maior, mas a frase “o amor é a
coisa mais triste quando se desfaz” já é em menor. Há efeitos
similares no samba tradicional: Tristeza, que Nilton de Souza

criou em 1963 – consagrada três anos depois na voz de Jair
Rodrigues –, foi feita para exorcizar um namoro que deu erra-
do, mas a melodia animada, triunfal, em tonalidades maiores,
faz com que a canção seja o oposto de seu título.
“Uma canção me consola”, dizia Caetano Veloso em Alegria,
Alegria, no ano tropicalista de 1968. E as mais tristes canções
têm mesmo essa propriedade de cura. Nelson Cavaquinho, o
grande pessimista do samba, é muito lembrado pelo desalento
dos versos “tire o seu sorriso do caminho / que eu quero pas-
sar  com  a  minha  dor”,  mas  também  viu  alegria  no  amor
(“contigo aprendi a sorrir,  diz em  Minha Festa).  No samba
atual, Arlindo Cruz rima felicidade e honestidade, exaltando o
trabalho digno: “A felicidade é maior / Para quem se dá mais
valor / Honestidade e suor / Eu sou um trabalhador”, ensina
Isso É Felicidade, de 2014. A felicidade não precisa acabar na
Quarta-Feira de Cinzas. 

MARTINS, Sérgio. E a tristeza dá samba. Veja. São Paulo: Abril, n. 2569, 14 fev. 2018,
p. 80-81. (Adaptado).

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto é construído com base no pressuposto de que a tristeza
é inerente ao samba, conforme está demonstrado no seguinte
trecho: 

(A) “aborda essa aspiração humana universal”.

(B) “sem melancolia, o ritmo desanda”.

(C) “o morro carioca já foi o lugar feliz por excelência”.

(D) “terra de nascença como morada da simplicidade”.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que aspecto do texto sugere que a tristeza está presente no
samba em geral?

(A) A referência à data das composições. 

(B) A menção dos nomes dos compositores de samba. 

(C) A escolha  lexical  voltada  para  os  gêneros  musicais
“maxixe”, “choro” e “canção de roda”.

(D) Os adjetivos “carioca”, “gaúcho” e “mineiro”, para se
referir aos compositores. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em qual trecho do texto a negação constitui uma marca de
oralidade?

(A) “Não se alcança essa utopia sem passar pelo chão da
tristeza”.

(B) “E é por isso que eu gosto lá de fora / Porque sei que a
falsidade não vigora”.

(C) “E a tristeza tem sempre uma esperança / De um dia não
ser mais triste, não”.

(D) “A felicidade  não  precisa  acabar  na  Quarta-Feira  de
Cinzas”. 

Língua Portuguesa
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do trecho “Tom Jobim esmerou-se na tradução sonora desses
sentimentos, com um emprego dinâmico de acordes maiores e
menores”, compreende-se que esse autor

(A) representa distintamente a alegria e a tristeza pelo modo
de reproduzir as notas musicais. 

(B) ignora as características musicais do samba de raiz e de
suas origens.

(C) destaca o balanço do samba e deixa a tristeza para o
segundo plano.

(D) introduz  na música brasileira  uma maneira  inédita  de
tocar, presente em todos os compositores da bossa nova. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho “Tristeza, que Nilton de Souza criou em 1963 –
consagrada três anos depois na voz de Jair Rodrigues –”, o
emprego do travessão serve para

(A) introduzir informações enumerativas. 

(B) delimitar comentários do autor a respeito do conteúdo do
texto. 

(C) apresentar  em  discurso  direto  uma  informação  já
conhecida. 

(D) explicar o significado da frase anterior.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho “que da Península Ibérica herdou também o violão,
o cavaquinho  e  eventuais  bandolins”,  o  termo “eventuais”
pode ser substituído sem alterar o sentido do texto por:

(A) incontestáveis.

(B) frequentes.

(C) circunstanciais.

(D) decisivos.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto ao gênero, o texto “E a tristeza dá samba” constitui

(A) um  artigo  de  divulgação  científica,  porque  faz  uma
releitura de resultados científicos e da voz de especialistas
a respeito de um tema social.

(B) um  artigo  de  opinião,  pois  trata  de  um  assunto
controverso  com  base  na  apresentação  de  opiniões
convergentes e divergentes.

(C) uma notícia, porque detalha o desenvolvimento de um
acontecimento inusitado recente.

(D) uma reportagem, pois apresenta explicações detalhadas a
respeito de um fenômeno cultural brasileiro. 

Releia  o  Texto  1  e  leia  o  Texto  2  para  responder  às
questões 08 e 09.

Texto 2

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=QSuSTrOnwSk>. Acesso em: 19 jul. 2018.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação à formação do samba, tratada no Texto 1, que
aspecto é evocado pela imagem do Texto 2? 

(A) A influência de diferentes povos.

(B) A abordagem filosófica de suas letras.

(C) O exorcismo de relacionamentos amorosos.

(D) O pessimismo de seus versos.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que versos transcritos do Texto 1 servem como legenda para o
Texto 2?

(A) “Minha amizade foi-se embora com você / Se ela vier e
te trouxer”.

(B) “Ninguém  chora,  não  há  tristeza  /  Ninguém  sente
dissabor”.

(C) “E a saudade no meu peito ainda mora / E é por isso que
eu gosto lá de fora”.

(D) “tire o seu sorriso do caminho / que eu quero passar com
a minha dor”.

Língua Portuguesa
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Matemática

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

Apesar da baixa na produção de laranja na safra atual, os pre-
ços da polpa cítrica continuam em alta… O preço da tonelada
do produto custa, em média, R$ 530,00, sem o frete. Atual-
mente, são necessárias 3,78 arrobas de boi gordo para a com-
pra de uma tonelada de polpa cítrica.

Disponível em: CORREIO BRASILIENSE, 15 jul. 2018, p. 18. (Adaptado).

De acordo com essas informações, o preço de uma arroba de
boi gordo foi de, aproximadamente, 

(A) R$ 132,61

(B) R$ 140,21

(C) R$ 152,00

(D) R$ 200,34

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ludmila está economizando metade de sua mesada todo
mês para comprar uma boneca.  Ao dinheiro economizado
em oito meses, ela  adicionou  R$ 30,00,  emprestado pelo
seu irmão,  para  completar  o  valor  de R$ 670,00,  que é
quanto custa sua tão desejada boneca.
Com  base  no  exposto,  qual  é  o  valor  da  mesada  de
Ludmila?

(A) R$ 80,00

(B) R$ 107,50

(C) R$ 160,00

(D) R$ 175,00

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  sequência  a  seguir  representa  uma  progressão
geométrica.

a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7

3 -12 x -192 768 -3.072 12.288 y

Nessas condições, os valores de x e y são, respectivamente:

(A)  48 e -49.152

(B) -48 e 49.152

(C)  27 e -27.648

(D) -27 e 27.648

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um  professor  faz  uma  avaliação  on-line  com  os  seus
alunos  por  meio de  questões  objetivas.  Cada  vez  que o
aluno acerta uma questão, ele ganha três pontos. Por outro
lado, cada vez que erra uma questão, ele perde um ponto.
Em uma avaliação  com 100 questões,  um aluno obteve
192 pontos.

Nesse caso, o número de questões que esse aluno acertou
foi:

(A) 27

(B) 32

(C) 68

(D) 73

Matemática
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Informática

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No sistema Windows, uma forma de ter acesso ao Gerenciador
de Tarefas é usar um atalho formado pela combinação das
seguintes teclas:

(A) Ctrl e Del.

(B) Shift e Del.

(C) Ctrl, Alt e Del.

(D) Shift, Alt e Del.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma empresa deseja controlar os gastos dos salários dos
seus  funcionários.  Para  tal,  utilizou  o  aplicativo  para
planilha  eletrônica  Microsoft  Excel  instalado  em
português.  Os  salários  dos  empregados  estão  postos  na
coluna  C,  ocupando  as  células  de  C2  até  C35.  Se  o
conteúdo da célula C36 for a média aritmética dos salários
de todos os empregados, então C36 terá a expressão

(A) =MÉDIA(C2;C35).

(B) =MÉDIA(C2:C35).

(C) =MED(C2;C35).

(D) =MED(C2:C35).

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Navegador  de  Internet  diz  respeito  a  programas  que
permitem que o usuário tenha acesso a documentos (por
exemplo,  documentos  do  tipo  HTML)  que  estão
hospedados  em  um  servidor  da  rede.  Assim,  é  um
navegador de Internet de uso difundido:

(A) Google Chrome.

(B) Google Translator.

(C) Google Chromecast.

(D) Google Drive.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Protocolo de comunicação é um termo que está associado
a regras que orientam a comunicação de dados, incluindo a
sintaxe e a sincronização da comunicação. Um exemplo de
protocolo de comunicação é:

(A) rede sem fio.

(B) par trançado.

(C) hub de comunicação.

(D) HTTP.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Informática
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História e Geografia de Goiás e Goiânia

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

Maravilhas da Casa Velha da Ponte

Na  Casa  Velha  os  quartos  têm  nome:  varandinha,  quarto
escuro,  quarto  de  oratório,  alcova  da  vó  Fiinha,  sobradão,
sobradinho, quarto da Felizarda.
O quarto  donde escrevo chama-se sobradinho.  A janela do
sobradinho olha o rio e eu, da janela, olho o mundo. 
Vejo  a  ponte,  em ângulo,  o  Hotel  Municipal,  o  banco  de
pedra, um pedaço de cais e gente que passa. 
Vejo um poste alto e uma rede de fios em fio inclinado saindo
das piorras de louça branca. Desce do alto do poste em fio
inclinado que atravessa o rio e vem se encravar na base do
velho muro da Casa Velha. 

CORALINA, Cora. Maravilhas da Casa Velha da Ponte. In: CORALINA, Cora. Villa
Boa de Goyas. São Paulo: Global, 2003, p. 31

No texto, Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, nome de
batismo da escritora  Cora Coralina,  enfatizou a  Cidade de
Goiás  e  seus lugares coloniais,  assim como fez em outros
poemas registrados em seus livros. Em relação às suas obras, a
autora 

(A) publicou seu  primeiro  livro  de  poemas  quando era
adolescente na Cidade de Goiás.

(B) começou a escrever cedo, porém teve o primeiro livro
publicado aos 76 anos. 

(C) publicou seu primeiro livro ainda criança, quando era
aluna da Mestra Silvina.

(D) escreveu e publicou livros de receitas e de poemas na
juventude. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A cidade de Goiânia foi planejada e construída para ser a
nova capital do estado de Goiás, criando um novo centro
de poder. A transferência da capital, articulada pelo então
governador Pedro Ludovico Teixeira, aconteceu em 1937.
Antes de Goiânia, a capital do estado de Goiás era:

(A) Cidade de Goiás.

(B) Pirenópolis.

(C) Anápolis.

(D) Jataí.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Eles  eram  chefes  de  grupos  familiares  ricos  que 
comandavam a vida política econômica e social. 
Controlavam eleições pelo voto de cabresto e usavam a 
força necessária para se manter no poder ou indicar quem 
seria eleito no estado de Goiás. Trata-se dos:

(A) jagunços.

(B) monarquistas.

(C) coronéis.

(D) bandeirantes.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

História e Geografia de Goiás e Goiânia
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Legislação Específica 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O regimento interno é um conjunto de normas elaboradas para
auxiliar  as  atividades  desenvolvidas  e  o  funcionamento  de
determinado campo no poder público ou privado. O regimento
interno da Câmara Municipal  de  Goiânia,  datado de 1991,
regulamenta a previsão constitucional de audiências públicas,
como forma de transparência e amplo debate participativo da
sociedade  com  o  poder  público.  Nesse  sentido,  essas
audiências  serão realizadas 

(A) para instruir matéria legislativa em trâmite, buscando
um consenso com a sociedade.

(B) pelas comissões permanentes, em conjunto.

(C) para  instruir  matéria  legislativa  em  trâmite  e  
tratar de assuntos de interesse público relevante. 

(D) para atender requerimentos de entidades ou eleitores,
desde  que  devidamente  representados  por  partidos
políticos ou vereadores. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Ouvidoria Especial da Mulher foi um mecanismo criado
em 2015 no regimento interno da Câmara Municipal  de
Goiânia com o intuito de aumentar a representatividade e o
zelo  com  as  demandas  especiais  no  que  concerne  ao
gênero  feminino.  Dentre  as  competências  de  tal
instrumento,  encontram-se  recebimento,  exame  e
encaminhamento aos órgãos competentes de denúncias de
violência  e  discriminação  contra  a  mulher.  Constitui
competência dessa ouvidoria: 

(A) fiscalizar e acompanhar a execução de programas do
governo  municipal  que  visem  à promoção  da
igualdade de gênero, assim como a implementação de
campanhas  educativas  e  antidiscriminatórias  de
âmbito municipal. 

(B) promover  pesquisas  e  estudos  sobre  violência  e
discriminação contra a mulher, bem como acerca do
déficit de sua representação na política, para fins de
divulgação interna. 

(C) cooperar  com  organismos  municipais,  estaduais  e
nacionais,  públicos  e  privados,  voltados  à
implementação  de  políticas  para  as  mulheres,
fornecendo  subsídios  financeiros,  independente  de
licitação pública. 

(D) estimular e garantir a participação mais efetiva  das
vereadoras  nos  órgãos  e  nas  atividades  da  Câmara
Municipal como forma de valorização do trabalho da
mulher. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No que se refere às sessões da câmara,  

(A) nas sessões ordinárias, a permanência na parte interna
do  plenário  é  restrita  aos  funcionários  designados
para  secretariar  os  trabalhos;  aos  representantes  da
imprensa, devidamente credenciados, e às autoridades
públicas  ou  outras  pessoas  convidadas  pela
presidência. 

(B) nas  sessões  extraordinárias,  a  câmara  deliberará
sobre  a  matéria  de  cunho  social  para  a  qual  foi
convocada,  e  essas  sessões  poderão  realizar-se  em
qualquer hora e dia, inclusive no horário destinado às
sessões ordinárias. 

(C) as  sessões  solenes  e  especiais  têm  como  objetivo
exclusivo solenidades cívicas e oficiais ou debates sobre
assuntos  pertinentes  às  questões  ambientais,  não
podendo ser realizadas no horário destinado às sessões
ordinárias.

(D) as  sessões  ordinárias  e  extraordinárias  poderão  ser
suspensas  para  preservação  da  ordem,  recepção  de
eleitores,  reunião  de  bancada  por  solicitação  do
respectivo líder ou outros motivos, a critério do plenário. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme  o  regimento  interno  da  Câmara  Municipal  de
Goiânia,  proposição é toda matéria sujeita  à deliberação do
plenário. Quando, por retenção ou extravio, não for possível o
andamento  de  qualquer  proposição,  vencidos  os  prazos
regimentais, o presidente da câmara, conforme o caso, a avocará
ou determinará sua reconstituição, por deliberação própria ou a
requerimento 

(A) de liderança do partido.

(B) de eleitor.

(C) de vereador. 

(D) da presidência de comissão permanente.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em  relação  aos  debates,  ao  uso  da  palavra  e  às
deliberações, o regimento interno prevê: 

(A) os  debates  deverão  realizar-se  com  dignidade  e
ordem,  e  o  vereador  poderá  pronunciar-se  sem
inscrição prévia.

(B) o aparte é a interrupção do orador para indagação ou
esclarecimento relativo à matéria em debate.

(C) o encerramento da discussão acontecerá por inexistência
de inscritos, pelo decurso dos prazos regimentais e a
requerimento de qualquer eleitor ou partido político. 

(D) a votação constitui ato ordinário da discussão, pelo
qual o vereador expressa a sua vontade pessoal.

Legislação Específica
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de
Goiânia  define  “exercício”  como o  efetivo  desempenho
das atribuições do cargo público pelo servidor e “posse”
como a aceitação expressa das atribuições, dos deveres e
das responsabilidades inerentes ao cargo público,  com o
compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura
do termo pela autoridade competente e pelo empossado.
No que diz respeito a essas disposições, 

(A) a posse mediante procuração específica é vedada. 

(B) o servidor no ato da posse deverá estar desvinculado
do  exercício  de  outro  cargo,  emprego  ou  função
pública. 

(C) o servidor terá exercício no órgão,  na  autarquia  ou
fundação  em  que  houver  necessidade  da
administração  pública,  dispensada  a  lotação
específica. 

(D) o servidor não poderá ausentar-se do município, para
estudo ou missão de qualquer natureza, com ou sem
vencimento, sem prévia autorização, de acordo com a
respectiva lotação. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Legislação Específica
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Conhecimentos Específicos 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  proteção  contra  incêndio  deve  ser  entendida  como  o
conjunto de medidas para detecção e controle do crescimento
do incêndio e sua consequente contenção ou extinção. Essas
medidas dividem-se em: 

(A) medidas  ativas  e  medidas  passivas.  As  primeiras
correspondem à detecção, ao alarme e à extinção do
incêndio,  enquanto  as  segundas,  ao  controle  dos
materiais. 

(B) medidas  ativas  e  medidas  invasivas.  As  primeiras
correspondem à tentativa de controle do incêndio e as
segundas, ao exaurimento de recursos.

(C) medidas  preventivas  e  invasivas.  As  primeiras
correspondem  à  não  utilização  de  materiais
inflamáveis e as segundas, ao estudo dos casos reais e
quantitativo dos incêndios. 

(D) medidas  preventivas  e  passivas.  As  primeiras
correspondem aos  procedimentos  a  serem adotados
pelos bombeiros e as segundas, aos procedimentos a
serem adotados por todos os funcionários.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É um objetivo da prevenção contra situações de incêndio: 

(A) trabalhar  com  os  ocupantes  das  edificações  para
dificultar a propagação do incêndio. 

(B) proporcionar  meios  de  controle  e  extinção  do
incêndio,  priorizando  os  ocupantes  das  edificações
com maiores riscos de vida.  

(C) proporcionar  a  continuidade  dos  serviços  nas
edificações e áreas de risco. 

(D) dificultar  a  propagação  do  incêndio,  apesar  da
possibilidade  de  danos  ao  meio  ambiente  ou  ao
patrimônio. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  calor  e  o  incêndio  propagam-se  por  meio  de  três
maneiras fundamentais: 

(A) indução, convecção e irradiação.

(B) combustão, inflamação e radiação.

(C) condução, exposição e combustão. 

(D) condução, convecção e radiação. 

▬RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Agente de Segurança do Plenário
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Constituição  Federal  do  Brasil  garante  como  direito
humano  fundamental  a  liberdade  de  consciência  e  de
crença, 

(A) admitindo-se a livre escolha religiosa, protegendo-se
os locais de culto e liturgia. 

(B) permitindo-se  a  escolha religiosa,  mas proibindo-se
cultos religiosos de matriz africana. 

(C) estabelecendo-se  critérios  seletivos  de  matriz  cristã
para a escolha religiosa, protegendo-se o culto. 

(D) estabelecendo-se  critérios  de  orientação  monoteísta
para a escolha religiosa, protegendo-se o culto.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Constituição Federal, no seu artigo 5o, garante a defesa
do  patrimônio  público  como  exercício  de  cidadania,
prevendo a possibilidade de

(A) qualquer  cidadão  ofendido  propor  mandado  de
segurança, visando a anular ato lesivo ao patrimônio
público. 

(B) os  cidadãos  atingidos  pela  lesão  ao  patrimônio
público proporem habeas data visando à correção do
ato. 

(C) qualquer  cidadão  propor  ação  popular  que  vise  a
anular ato lesivo ao patrimônio público. 

(D) os  cidadãos  atingidos  pela  lesão  ao  patrimônio
público  proporem habeas  corpus  em favor  do  bem
público lesado. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os direitos humanos e de cidadania, fundados na
dignidade  da  pessoa  humana,  encontram-se  os  direitos
sexuais, cujo exercício compreende o direito de sujeitos,

(A) na idade adulta,  expressarem a própria sexualidade,
conquanto  a  orientação  esteja  dentro  de  padrões
religiosos aceitos pela sociedade.

(B) após  atingirem  a  maioridade  e  os  direitos  civis
plenos,  expressarem a orientação sexual,  recebendo
educação e atendimento sem discriminação. 

(C) crianças  e  adolescentes  vivenciarem  a  própria
sexualidade,  a  educação  sexual  e  reprodutiva,
direcionadas  por  critérios  convencionais  de  gênero
masculino e feminino. 

(D) crianças  e  adolescentes  manifestarem  livremente  a
sexualidade  e  a  orientação  sexual,  recebendo
educação e atendimentos sem discriminação. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o  Código de  Condutas,  os  funcionários
responsáveis pela aplicação da lei

(A) podem tolerar aplicação de tortura, desde que o ato
decorra de emergência pública. 

(B) estão  impedidos  de  praticar  ato  que  importe  em
tratamento  degradante,  mesmo em cumprimento  de
ordens superiores. 

(C) podem  invocar  ameaça  à  segurança  nacional  para
justificar  tratamento  cruel  em  defesa  da  ordem
pública. 

(D) estão impedidos de praticar ato de tortura, mas podem
tolerá-lo quando praticado por autoridades superiores.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De  acordo  com  a  convenção  internacional,  os  Estados-
parte adotarão todas as medidas adequadas para eliminar a
discriminação contra a mulher 

(A) nos assuntos relativos à vida pública e ao trabalho,
restando  ao  livre  interesse  da  família  a  ordem
privada, sem intervenção estatal. 

(B) nos interesses  relativos  ao casamento e às  relações
familiares,  com base  na  igualdade  entre  homens  e
mulheres. 

(C) nos  assuntos  relativos  aos  casamentos  e  esponsais
com  crianças,  quando  permitidos  pela  legislação
nacional. 

(D) nos  interesses  relativos  ao  trabalho  e  à  família,
dispensadas as inscrições nupciais em registro oficial.

Agente de Segurança do Plenário
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O artigo 37 da Constituição Federal de 1988 estatui que a
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade,
moralidade,  publicidade  e  eficiência.  Nesse  contexto,  o
princípio  da  impessoalidade  expressa  a  ideia  de  que  a
administração pública

(A) tem  de  tratar  a  todos  os  administrados  sem
discriminações, benéficas ou prejudiciais.

(B) deve  manter  plena  transparência  em  seus
comportamentos.

(C) deve  limitar-se  ao  que  a  lei  antecipadamente
autorizar.

(D) está  obrigada  a  atuar  em  conformidade  com  os
cânones da lealdade e da boa-fé.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No direito administrativo, é lugar-comum a afirmação de
que os atos administrativos revestem-se dos atributos da
presunção  de  legitimidade,  da  imperatividade,  da
exigibilidade  e  da  executoriedade.  Nesse  campo,  a
executoriedade refere-se

(A) à qualidade de os atos administrativos se presumirem
como verdadeiros e conforme o direito, até prova em
contrário.

(B) à  qualidade  pela  qual  os  atos  administrativos  se
impõem  a  terceiros,  independentemente  de  sua
concordância.

(C) ao atributo em virtude do qual o Estado, no exercício
da função administrativa, pode exigir de terceiros o
cumprimento das obrigações que impôs.

(D) ao atributo pelo qual o poder público pode compelir
materialmente  os  administrados  à  observância  da
obrigação imposta,  sem buscar  previamente  as vias
judiciais. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Agente de Segurança do Plenário 
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No âmbito da teoria do crime, a imputabilidade é definida
como “a capacidade de a pessoa entender que o fato é ilícito e
de agir de acordo com esse entendimento” (Delmanto, 2016).
Nos termos do Código Penal vigente, considera-se inimputável
o agente que,

(A) por  doença  mental  ou  desenvolvimento  mental
incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da
omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.

(B) em razão de embriaguez, voluntária ou culposa, pelo
álcool  ou  substância  de  efeitos  análogos,  era,  ao
tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-
se de acordo com esse entendimento.

(C) por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força
maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão,
a  plena capacidade de entender  o caráter  ilícito  do
fato  ou  de  determinar-se  de  acordo  com  esse
entendimento.

(D) em virtude de perturbação de saúde mental  ou por
desenvolvimento  mental  incompleto  ou  retardado,
era, ao tempo da ação ou da omissão, parcialmente
capaz  de  entender  o  caráter  ilícito  do  fato  ou  de
determinar-se de acordo com esse entendimento.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o disposto no artigo 3º,  da  Lei  nº  4.898/1965,
constitui  abuso  de  autoridade  qualquer  atentado  à
liberdade de locomoção, à inviolabilidade do domicílio, ao
sigilo da correspondência, à liberdade de consciência e de
crença, ao livre exercício do culto religioso, à liberdade de
associação, aos direitos e garantias legais assegurados ao
exercício do voto,  ao direito de reunião,  à incolumidade
física  do  indivíduo  e  aos  direitos  e  garantias  legais
assegurados  ao  exercício  profissional.  Nos termos  dessa
lei, o autor do abuso fica sujeito às sanções penais de

(A) advertência e repreensão.

(B) destituição da função e reparação do dano.

(C) demissão e detenção.

(D) multa e perda do cargo.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, entre outras
providências, define crimes e comina penas. O tipo penal
que descreve como criminosa a conduta de “possuir, deter,
portar,  adquirir,  fornecer,  receber,  ter  em  depósito,
transportar,  ceder,  ainda  que  gratuitamente,  emprestar,
remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma
de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito,
sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar” é designado como

(A) posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 

(B) porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

(C) posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 

(D) porte irregular de arma de fogo de uso restrito.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, no artigo 7º, especifica
as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher,
definindo, entre outras, a violência física, a psicológica, a sexual
e a moral. Nesse contexto, a violência moral contra a mulher
refere-se

(A) a qualquer conduta que lhe cause dano emocional e
diminuição da autoestima. 

(B) a qualquer conduta que configure retenção, subtração
e destruição de seus objetos.

(C) a qualquer conduta que configure calúnia, difamação
ou injúria. 

(D) a qualquer conduta que a constranja a manter relação
sexual não desejada.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  sistema  processual  penal  brasileiro,  a  investigação
criminal  pode  ser  realizada,  entre  outros  órgãos,  pelas
Comissões  Parlamentares  de  Inquérito,  pelo  Ministério
Público e pelas Polícias Civil e Federal, sendo que isso se dá,
nesses  dois  últimos  órgãos,  pelo  inquérito  policial.  Nesse
cenário, e considerando os termos do Código de Processo
Penal em vigor, constituem formas de início da investigação
na modalidade inquérito policial: 

(A) termo  circunstanciado  de  ocorrência,  portaria  da
autoridade  ministerial,  requerimento  da  autoridade
judicial e requisição da autoridade policial ou judicial. 

(B) auto  de prisão em flagrante,  portaria  da autoridade
policial,  requerimento  da  pessoa  interessada  e
requisição judicial ou do Ministério Público.

(C) boletim de ocorrência,  portaria  da autoridade judicial,
requerimento da autoridade ministerial e requisição da
autoridade policial ou do Ministério Público.

(D) auto  de prisão em flagrante,  portaria  da autoridade
judicial,  requerimento  da  pessoa  interessada  e
requisição  da  autoridade  policial  ou  do  Ministério
Público.

Agente de Segurança do Plenário
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▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Constituição da República Federativa do Brasil  de 1988
determina, no parágrafo 2o do artigo 12, que a lei não pode
estabelecer  distinção  entre  os  brasileiros  natos  e  os
naturalizados. Entretanto, neste mesmo artigo, no parágrafo 3o,
dispõe que o exercício de alguns cargos públicos são privativos
de brasileiros natos. Entre esses cargos, estão

(A) o  de  presidente  da  República,  de  chefes  de
ministérios e de governadores dos estados federados.

(B) o  de  presidente  da  República,  de  desembargadores
dos tribunais de estado e de ministros dos tribunais
federais.

(C) o de presidente da República,  de governadores dos
estados federados e de chefe da casa civil. 

(D) o de presidente da República, de ministro de estado
da defesa e de ministro do Supremo Tribunal Federal.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os direitos e  as garantias fundamentais elencados
no artigo 5o da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 está previsto

(A) o habeas corpus, para assegurar o conhecimento de
informações  relativas  à  pessoa  do  impetrante,
constante  de  registros  em  bancos  de  dados  de
entidades governamentais ou públicos.

(B) o mandado de segurança,  quando a falta  de norma
regulamentadora inviabilizar  o exercício de direitos e
liberdades constitucionais inerentes à nacionalidade,
à soberania e à cidadania. 

(C) o  habeas  data,  para  assegurar  o  conhecimento  de
informações  relativas  à  pessoa  do  impetrante,
constante  de  registros  de  bancos  de  dados  de
entidades governamentais ou públicos.

(D) o  mandado  de  injunção,  quando,  apesar  de  existir
norma regulamentadora,  alguém sofrer  ou  se  achar
ameaçado  de  sofrer  violência  em sua  liberdade  de
locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
dispõe sobre a segurança pública viária, assegurando o seu
exercício  com  o  fim  de  preservar  a  ordem  pública,  a
incolumidade  das  pessoas  e  do  seu  patrimônio  nas  vias
públicas. A segurança pública viária  compreende

(A) a  engenharia  de  trânsito,  de  forma  a  assegurar  ao
cidadão  o  direito  à  mobilidade  urbana  eficiente,
sendo  de  competência  dos  órgãos  executivos,  no
âmbito dos entes federados.

(B) a fiscalização do trânsito,  de  forma a  assegurar  ao
cidadão  aplicação  de  penalidades,  sendo  de
competência dos agentes  legislativos,  no âmbito da
união e dos estados federados.

(C) a educação para  o trânsito,  de  forma a  assegurar  ao
cidadão  mobilidade  eficiente,  sendo  de  competência
exclusiva da União, atribuída aos agentes de trânsito,
em carreira pública.

(D) a  organização  do  trânsito,  de  forma  a  assegurar  ao
cidadão a existência de infrações e de penalidades, sendo
de competência da União, criadas por agentes de trânsito
de carreira pública.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Constituição Federal  proíbe deputados e senadores de, a partir
da posse,

(A) firmar  contrato  com  pessoa  jurídica  de  direito
público.

(B) exercer  função  remunerada  em  pessoa  jurídica  de
direito público.

(C) firmar  contrato  com  cláusulas  uniformes  com
concessionária de serviço público. 

(D) ser  acionista  de  empresa  que  tenha  contrato  com
pessoa jurídica de direito público.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  Constituição  Federal  dispõe  que  a  organização
político-administrativa  da  República  Federativa  do
Brasil  compreende  a  União,  os  Estados,  o  Distrito
Federal e os municípios, permitindo

(A) a  subdivisão  do  Estado  mediante  a  aprovação  da
população  diretamente  interessada  e  do  Congresso
Nacional.

(B) o estabelecimento de cultos religiosos ao município
mediante  a  aprovação  da  população  diretamente
interessada.

(C) a  reintegração  do  município  à  União  mediante  a
aprovação  do  Congresso  Nacional  e  do  chefe  do
Executivo.

(D) a aliança do Estado com igrejas em razão do interesse
da  população  mediante  autorização  da  Assembleia
Legislativa.
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  legislação  brasileira  estabelece  a  responsabilidade  de
reparação do dano pelo agente causador, em caso de ato ilícito.
O direito pátrio

(A) isenta de reparação do dano, quando a atividade do
agente, por sua natureza, for de risco.

(B) isenta de reparação o empregador por dano praticado
por empregado, no exercício do trabalho.

(C) prevê  a  reparação  do  dano  independentemente  de
culpa do agente,  em casos específicos previstos em
lei.

(D) prevê  a  reparação  do  tutor  por  dano  causado  pelo
tutelado, independentemente de culpa do agente.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  direito  brasileiro  confere  personalidade  às  pessoas
naturais

(A) desde  o  nascimento,  atribuindo-lhes  direitos  e
obrigações.

(B) desde  a  maioridade,  quando  o  sujeito  adquire
capacidade plena.

(C) desde  os  16  anos,  quando  o  sujeito  adquire
capacidade relativa.

(D) desde a concepção, quando o nascituro tem direitos
garantidos.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Código Civil brasileiro dispõe sobre os bens públicos,
elencando entre esses os

(A) de uso comum do povo que constituem o patrimônio
das pessoas jurídicas de direito público, como objeto
de direito real.

(B) dominicais  de  uso  comum  e  de  proteção
extraordinária como os rios, os mares, as estradas, as
ruas e as praças.

(C) de uso geral que constituem o patrimônio das pessoas
jurídicas  de  direito  público  como  objeto  de  direito
pessoal.

(D) de  uso  especial,  como  os  edifícios  destinados  ao
estabelecimento  da  Administração  Pública  e  de  suas
autarquias.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas  relações  de  parentesco  regidas  pela  lei  civil  brasileira,
consideram-se parentes por afinidade

(A) os  ascendentes  e  os  descendentes  do  cônjuge  ou
companheiro,  mesmo  se  dissolvido  o  vínculo
conjugal ou de união estável.

(B) os parentes em linha reta e em linha colateral até o
quarto grau, na constância do vínculo conjugal ou de
união estável.

(C) os  ascendentes  e  colaterais  do  cônjuge  ou
companheiro,  enquanto  permanecer  vínculo  do
casamento ou da união estável.

(D) os  descendentes  do  cônjuge  até  segundo  grau,
enquanto perdurar o vínculo matrimonial ou de união
estável.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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