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LÍNGUA p o r t u g u e s a

As questões de número 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

Perfil do Guarda Municipal

01 O Guarda Municipal é a pessoa capacitada a zelar pela ordem nos limites do seu local de trabalho,
02 visando à satisfação do usuário final do seu serviço.
03 Com base nas normas aplicadas sobre segurança patrimonial, temos que o Guarda Muniopal deve
04 exercer suas atividades com urbanidade (civilidade,______________, boas relações públicas), probidade
05 (______________) e denodo (coragem, bravura, mostrando seu valor).
06 As próprias exigências estabelecidas pelo órgão controlador da segurança privada nos revelam que o
07 Guarda Municipal deve ser pessoa de conduta reta, sendo, portanto, pessoa de confiança.
08 Além do aspecto moral, no que tange_______conduta de retidão, o Guarda Municipal é uma pessoa
09 que-deve estar o tempo todo alerta a tudo.e______ todos, tendo total controle da situação local, através
10 da própria inspeção visual em todo perímetro de segurança, como forma primordial de prevenção e
11 demonstração de controle.
12 A atuação do Guarda Municipal é de caráter preventivo, de modo a inibir, dificultar e impedir qualquer
13 ação_____________ , mostrando-se dinâmico nas suas atitudes.
14 Outro aspecto importante do perfil do Guarda Municipal é o conhecimento técnico de sua área de
15 atuação, que se observa pelo vasto conteúdo programático do seu curso de formação, que envolve
16 assuntos gerais como a própria segurança, como também temas específicos, como primeiros socorros,
17 prevenção e combate______ incêndios, legislação aplicada, relações humanas no trabalho, entre outras.

Disponível em < www.corumba.ms.gov.br > (adaptado) Acesso err; 05/04/2015.

01. Considerando o emprego do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e 
respectivamente, as lacunas das linhas 08, 09 e 17.

A) a -  à -  à
B) à -  à -  à
C) à -  a -  a
D) a -  à -  a
E) à -  a -  à

02. As lacunas das linhas 04, 05 e 13 devem ser, respectivamente, preenchidas por

A) cortesia -  honestidade -  delituosa:
B) cortezia -  honestidade -  delituosa.
C) cortezia -  onestidade -  delituosa.
D) cortesia -  honestidade -  delituoza.
E) cortezia -  onestidade -  delituoza.

03. Sobre as palavras “controlador” e “Municipal”, é possível afirmar que

A) a primeira é polissílaba e a segunda, trissílaba.
B) as duas palavras são polissílabas.
C) a primeira é trissílaba, enquanto a segunda é polissílaba.
D) as duas palavras são trissílabas.
E) a primeira é oxítona e a segunda, proparoxitona.

04. Segundo o texto, é INCORRETO afirmar quê

A) entre outras qualidades, o Guarda Municipal deve exercer suas atribuições com civilidade.
B) o Guarda Municipal nem sempre deve estar alerta.
C) o Guarda Municipal deve ter conhecimento técnico de sua área de atuação.
D) o Guarda Municipal deve ser uma pessoa de confiança.
E) o Guarda Municipal deve ter conhecimento sobre primeiros socorros.

05. Quanto à transitividade, dentro do contexto em que se encontra, o verbo “tangir” (linha 08) deve ser 
classificado como

A) transitivo direto.
B) intransitivo.
C) transitivo indireto.
D) transitivo direto e indireto.
E) intransitivo indireto.
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06. De acordo com a análise morfológica, assinale a alternativa na qual o vocábulo sublinhado, dentro do 
contexto, está classificado INCORRETAMENTE.

A) “O Guarda Municipal é a pessoa capacitada...” (linha 01) -  artigo definido.
B) “Com base das normas aplicadas sobre segurança patrimonial...” (linha 03) -  adjetivo.
C ) "... o tempo todo alerta a tudo...” (linha 09) -  artigo definido.
D) ”... dinâmico nas suas atitudes...” (linha 13) -  substantivo.
E) “... prevenção e combate...” (linha 17) -  conjunção.

07. Sobre a palavra “pessoa”, analise as afirmativas abaixo:

I -  Possui 6 letras e 5 fonemas.
II -  Possui um dígrafo.
III -  Possui duas vogais e uma semivogal.
IV -  Possui um encontro consonantal.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

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

08. Analise as palavras da segunda coluna e faça a correspondência com o processo fonológico 
apresentado na primeira coluna.

PRIMEIRA COLUNA SEGUNDA COLUNA
1 -  dígrafo ( ) saída
2 -  hiato ( ) trabalho
3 -  ditongo ( ) recebeu

Ao relacionar as colunas, a ordem correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima 
para baixo, é:

A) 3 - 2 - 1 .
B) 1 -  3 - 2 .
C) 2 -  1 -  3.
D) 1 -  2 - 3 .
E) 3 -  1 -2.

09. De acordo com o texto, assinale (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.

( ) A atuação do Guarda Municipal estende-se às cidades vizinhas.
( ) O Guarda Municipal deve se mostrar ativo em suas atitudes.
( ) Entre os estudos realizados para a formação do Guarda Municipal, está a legislação aplicada.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) F -  V -  F
B) V - F - V
C) F - F - F
D) F -  V - V
E) V - V - F

10. Assinale a alternativa em que o par de palavras é acentuado pela mesma regra.

A) Gravataí -  daí
B) gaúcho -  proprietário
C) prêmios -  nível
D) indústrias -  está
E) aérea -  viúva
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_________________________________________L E G IS L A Ç Ã O  ____________________________

11. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de o|:,tar pelo 
tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Não estando o idoso em condições de 
proceder à opção, esta será feita, EXCETO:

A) pelo curador, quando o idoso for interditado.
B) pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser contatado em tempo hábil.
C) pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou 

familiar.
D) pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato 

ao Ministério Público.
E) pelo tutor do idoso.

12. Assinale a alternativa abaixo que corresponde a uma das infrações administrativas, previstas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

A) Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, 
com o fim de colocação em lar substituto.

B) Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa.
C) Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou 

adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão.
D) Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de 

ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente.
E) Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, ou sem autorização escrita 

desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere.

13. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma pessoa que ridicularizar o adolescente 
estará incorrendo em:

A) Tratamento desumano e cruel.
B) Tratamento cruel ou degradante.
C) Tratamento vexatório.
D) Tratamento humilhante.
E) Tratamento discriminatório.

14. A Lei n°. 10741/2003 refere direitos que possuem os idosos. Leia atentamente as assertivas abaixo e 
assinale (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.

( ) Na previsão da percepção de alimentos, a obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar
entre os prestadores.

( ) As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o Promotor de Jus‘ iça ou o
Juiz de Direito, e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial.

( ) Os idosos possuem prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda.
( ) É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados 

em razão da idade.
( ) O direito à saúde compreende a prática de esportes e de diversões.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A ) V - F  — V - F - V .
B) F - V - F - F - F .
C) V - F - V - V - F .
D) F - F - F - V - V .
E)  V — V - F  — F - V .

15 .0  art. 5o da Constituição Federal elenca um rol de direitos e garantias fundamentais do cidadão. 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde aos direitos expressamente arrolados no referido artigo.

A) A propriedade atenderá sua função social.
B) É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 

cénsura ou licença.
C) É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral.
D) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
E) A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

—  = — = =  ' ' ------------ -----------  '
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16. Um colega de trabalho refere que um vizinho, com 65 anos, tem sofrido violência perpetrada pelo 
próprio filho, em sua residência. Você, como servidor público municipal, informa ao seu colega que 
os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação 
compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão 
obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos:

A) Autoridade policial; Ministério Público; Conselho Municipal do Idoso; Conselho Estadual do Idoso e Conselho 
Nacional do Idoso.

B) Autoridade policial; Ministério Público; Conselho Tutelar e Conselho Estadual do Idoso.
C) Autoridade policial; Ministério Público; Poder Judiciário e Conselho Municipal do Idoso.
D) Ministério Público; Poder Judiciário; Conselho Municipal do Idoso e Conselho Estadual do Idoso.
E) Comissão de Direitos Humanos do município; Autoridade Policial; Ministério Público e Poder Judiciário.

17.0 art. 5o da Constituição Federal contempla os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Analise 
as afirmações abaixo e assinale a alternativa que NÃO traduz os direitos arrolados no art. 5o da Lei 
Maior:

A) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
B) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
C) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou 

à imagem.
D) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos reiíg;osos e 

garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
E) É garantida a prevalência dos direitos humanos.

18. Pela Lei Orgânica do município de Canoas, o perímetro urbano do Município só poderá se modificar 
quando houver, EXCETO:

A) Sanção do Prefeito municipal.
B) Acréscimo ou decréscimo da população.
C) Esgotamento de terras urbanas.
D) Mudança na direção da expansão urbana.
E) Alteração da legislação estadual ou federal.

19. Você tem um colega de trabalho que lhe pergunta se seu filho de 14 anos poderia trabalhar r.o turno 
da noite (período noturno). Você responde dizendo que, pela legislação relativa à criança e ao 
adolescente, é vedado o trabalho realizado:

A) entre as vinte :e uma horas de um dia e as seis horas do dia seguinte.
B) entre as vinte:e uma horas de um dia e as sete horas do dia seguinte.
C) entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte.
D) entre as vinte e duas horas de um dia e as sete horas do dia seguinte.
E) entre as vinte e três horas de um dia e as sete horas do dia seguinte.

20. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de 
prioridade; na aquisição de imóvel para moradia própria, observada reserva das unidades 
habitacionais residenciais para atendimento aos idosos, em pelo menos:

A) 2% (dois por cento).
B) 3% (três por cento).
C) 5% (cinco por cento).
D) 10% (dez por cento).
E) 15% (quinze por cento).

R A C I O C ÍN IO  l o g i c o

21. Carlos, após ser aprovado entre os dez melhores colocados para determinada vaga em um concurso 
público, foi submetido a uma prova de aptidão física. O teste de corrida da referida prova consiste em 
percorrer a distância mínima de 2.400 metros em 12 minutos em uma pista de corrida, na qual uma 
volta completa equivale a percorrer 400 metros. O candidato será aprovado no teste de corrida se 
atingir o objetivo citado. Sabendo que Carlos correrá em uma velocidade constante durante a prova, 
qual o tempo máximo que Carlos pode levar para completar cada volta na pista, a fim de finalizar o 
teste de corrida e ser aprovado?

A) 30 segundos.
B) 1 minuto.
C) 2 minutos.
D) 4 minutos.
E) 6 minutos.

CARGO: Guarda Municipal S ó ”
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22. Sobre o preço original de uma televisão da marca A de 42 polegadas, durante uma semana 
promocional, foi aplicado um desconto de 15%, passando então a custar R$ 1.062,50. O preço original 
desta televisão antes do desconto era igual a:

A) R$ 903,13.
B) R$ 1.031,25.
C) R$ 1.100,50.
D) R$ 1.250,00.
E) R$ 1.300,75.

23. A proposição lógica “todos Blanchet são Dark” é equivalente à proposição expressa na alternativa:

A) Nenhum Blanchet é Dark.
B) Todos Dark são Blanchet.
C) Existe Blanchet que seja Dark.
D) Existe pelo menos um Blanchet que não é Dark.
E) Não existe Blanchet que não seja Dark.

24. Admita que a proposição “Carolina é guarda municipal” é verdadeira e a proposição “Pedro mora em 
Canoas” é falsa. Analise as proposições compostas abaixo.

I -  Se Pedro mora em Canoas, então Carolina é guarda municipal.
II -  Carolina é guarda municipal e Pedro mora em Canoas.
III -  Carolina não é guarda municipal ou Pedro não mora em Canoas.

Das proposições compostas acima, qual(is) possui(em) valor lógico verdadeiro?

A) Apenas a I.
B) Apenas a II.
C) Apenas a III.
D) Apenas I e III.
E) Apenas II e III.

25. Em uma empresa foram apresentados dois projetos A e B para avaliação. A fim de qualificar os 
projetos, 20 (vinte) funcionários da empresa avaliaram cada um dos projetos com um dos seguintes 
conceitos: aprovado ou reprovado. Sabendo que 3 (três) funcionários não aprovaram ner.hum dos 
projetos, 15 (quinze) funcionários aprovaram o projeto A e 10 (dez) funcionários aprovaram o projeto 
B, é correto afirmar que o número de funcionários que aprovaram ambos os projetos é igual a:

A) 08
B) 09
C) 10
D) 11
E) 12

26. André, Bianca, Camila e Diogo trabalham em um prédio de 5 andares. Neste prédio os andares são 
nomeados como sendo 1o, 2o, 3o, 4o e 5° andar, do mais baixo para o mais alto respectivamente. Sobre 
os andares em que André, Bianca, Camila e Diogo trabalham, pode-se afirmar as seguintes 
proposições:

I -  Todos trabalham em andares diferentes.
II -  Entre os andares onde trabalham Diogo e Bianca existe apenas um andar, onde nenhum destes

quatro trabalha.
III -  Camila trabalha no andar imediatamente abaixo do andar em que trabalha Bianca.
IV -  Diogo trabalha em um andar que fica mais alto do que o andar em que André trabalha.

Sabendo que as informações apresentadas são verdadeiras, sobre os andares neste prédio onde 
André, Bianca, Camila e Diogo trabalham, é correto afirmar que

A) André trabalha no 1o andar.
B) Bianca trabalha no 2o andar.
C) Camila trabalha no 3o andar.
D) Bianca trabalha no 4° andar.
E) Diogo trabalha no 4o andar.

> A-
w
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27. Uma fotografia retangular possui dimensões de 15cm de largura e 20cm de comprimento. A fim de 
utilizar esta fotografia em uma exposição, um artista decide ampliá-la mantendo as suas proporções. 
Sabendo que, após a ampliação, a medida da largura da fotografia passa a ser igual a 3,75 metros , é 
correto afirmar que a medida do comprimento da fotografia, após a ampliação, é igual a:

A) 1 metro.
B) 2 metros.
C) 3 metros.
D) 4 metros.
E) 5 metros.

28. Em alguns jogos é comum o uso de dados com um número diferenciado de faces. Considere um dado 
com 12 faces, numeradas de 01 a 12. Sabendo que todos os lados deste dado possuem probabilidade 
igual de serem sorteados durante um lançamento, qual a probabilidade de ser sorteada uma face com 
um número maior que 03 em um lançamento?

A) 80%
B) 75%
C) 50%
D) 25%
E) 20%

29. Ao investir uma quantia de dinheiro em uma operação de juros simples de taxa igual a 2,5% ao mês, o 
tempo que decorrerá para que esta quantia renda juros de 50% sobre o valor aplicado é igual a:

A) 2 meses.
B) 1 ano e 2 meses.
C) i ano e 8 meses.
D) 2 anos.
E) 2 anos e 2 meses.

30. Os anagramas são alterações da sequência das letras de uma palavra que geram diferentes 
sequências. Quantos sãó os anagramas da palavra “GUARDA”?

A) 90.
B) 180.
C) 360.
D) 540.
E) 720.

I N F O R M Á T I C A

31. A Área de Transferência é uma área de armazenamento temporário de informações. Nela podem ser 
armazenadas informações como textos ou elementos gráficos. Essas informações são colocadas na 
área de transferência quando utilizamos os comandos:

A) Copiar ou colar.
B) Copiar, somente.
C) Recortar ou colar.
D) Copiar ou recortar.
E) Copiar, colar ou recortar.

32. A utilização de teclas de atalho é importante para agilizar a execução de comandos em sistemas 
operacionais. Considerando o sistema operacional Windows, o atalho para abrir o menu Iniciar é

A) ALT + I
B) ALT + F4
C) CTRL + I
D) ALT + TAB
E) CTRL + ESC

33 .0  BrOffice é uma solução de software livre criada para realizar funções semelhantes às realizadas 
pelo Microsoft Office. No BrOffice, para selecionar todo o texto de um documento, deve-se utilizar o 
atalho

A ) CTRL + T
B) CTRL + A
C) CTRL + DEL
D) CTRL + SHIFT + A
E) CTRL + SHIFT + T

CARGO: Guarda Municipal
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34.0  Microsoft Power Point possui diversos modos de apresentação. Em alguns tipos de apresentações, 
como em feiras, por exemplo, é fundamental permitir que ao abrir o arquivo do Power Point, seja 
iniciada automaticamente a apresentação dos slides. Para garantir isso, deve-se salvar o documento 
utilizando o modo “Apresentação de Slides do Power Point”, o que irá gerar um arquivo com a 
extensão:

A) rtf
B) pdf
C ) ppsx
D) pptx
E) potx

35. A figura abaixo mostra o procedimento de arrastar e soltar possibilitado no Microsoft Windows.

«JBSSg?
m m

FONTE: http://windows.microsoft.com/Dt-br/windows/workina-with-liles-folders#1TC>wiridows-7

T 57C m r
0 O  í ______). ü  ................ J

2̂ ^ V v » » -

Pressionar e arrastar Soltar

Sobre este procedimento, analise as assertivas abaixo.

I -  Ao arrastar e soltar arquivos de um pen drive para um hard drive (HD), os mesmos são movidos
para a pasta de destino e apagados da origem.

II -  Ao arrastar e soltar arquivos dentro de um mesmo hard drive (HD), os mesmos são movidos para
a pasta de destino e apagados da origem.

III -  Ao arrastar e soltar arquivos, os mesmos são sempre movidos, independentemente da
localização do arquivo original e do local de destino.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

A) Apenas a I.
B) Apenas a II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

36.0  Microsoft Outlook é bastante utilizado para gerenciamento de e-mails em ambientes corporativos. 
Neste ambiente, a confidencialidade de algumas mensagens é vital para o negócio da organização. 
Sobre a criptografia de mensagens no Microsoft Outlook, analise as assertivas abaixo.

I -  Por padrão, as mensagens enviadas no Microsoft Outlook, com instalação padrão, não são 
criptografadas.

I I -  Torna a mensagem legível somente para o destinatário que tiver acesso à chave privada 
correspondente à chave pública utilizada para codificar o texto.

I I I -  Assina digitalmente a mensagem, sem fazer qualquer alteração que codifique o texto a ser 
enviado. Não há necessidade de chave pública ou privada para ler o conteúdo da mensagem.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

A) Apenas a I.
B) Apenas a II.
C) Apenas II e III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.
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37.0  Microsoft Excel possibilita o uso de funções para realizar tarefas lógicas. A figura abaixo apresenta 
uma planilha utilizada para verificar se um determinado candidato está apto ou não para iniciar suas 
atividades após prestar um concurso público e ser aprovado.

A B

1 Etapas Finalizada?
2 Inscrição VERDADEIRO
3 Realização da Prova VERDADEIRO
4 Prova de Títulos VERDADEIRO
5 Convocação VERDADEIRO
6 Entrega da Dovumentação VERDADEIRO
7 Posse FALSO
8 Pode Iniciar as Atividades?

A fórmula da célula A8, nesta planilha, é =E(B2:B7). Supondo-se que VERDADEIRO indique que a etapa foi 
finalizada e qué todas as atividades precisam ser concluídas para que o candidato possa iniciar suas 
atividades, o resultado apresentado na célula B8, a partir da aplicação da fórmula, será:

A) 0.
B) SIM.
C) NÃO.
D) FALSO.
E) VERDADEIRO.

38. Analise a figura abaixo, extraída de um documento formatado no Microsoft Word.

1 Conteúdos Programáticos:
2 Fundamentos da Computação:
3 conceitos básicos de informática,
4 componentes funcionais de
5 computadores (hardware e software),
6 periféricos, dispositivos de entrada,
7 saída e armazenamento de dados.
8 Conceitos báSitóS e características de
9 sistemas operacionais, de

10 organização e de gerenciamento de
11 arquivos e pastas, diretórios, arquivos
12 e atalhos, Windows Explorer, área de
13 trabalho, área de fcansferência.
14 manipulação de arquivos e pastas,
15 uso dos menus, programas e
16 aplicativos no Windows XP. Conceitos
17 e fUDJ25.es de aplicativos das versões
18 do MS Office: editores de texto,
19 planilhas atebânicas, apresentações.
20 de slides. Aplicativos associados à
21 internet: oasesacão, e correio
22 eletrônico (Internet Explorer, Outlook
23 Express, Firefox). Conceitos básicos
24 de intranet, internet, rede, estação e
25 servidor. E-mail: envio e recepção de
26 mensagens, alteXáS de interface
27 webmail ou do software Outlook
28 Express; anexar arquivos em
29 mensagens. ftóSãêS de segurança

30 das mensagens. Internet: conceitos
31 baseados no Internet Explorer 6 ou
32 superior, naxegacão, URLs, links.
33 Microsoft Office 2007 e BrOffice 3.1:
34 Editor de Texto - estrutura básica dos
35 documentos, edição e formatação de
36 textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes,
37 colunas, marcadores símbÓIiSfiS e
38 DumétíMs, tabelas, impressão,
39 ortografia e gramática, controle de
40 quebras, num eração de páginas,
41 legendas, índices, inserção de
42 objetos, campos pjé-definidos, caixas
43 de texto. Planilhas Eletrônicas -
44 estrutura básica das planilhas,
45 conceitos de células, linhas, colunas,
46 pastas e gráficos, elaboração de
47 tabelas e gjáfiGBS, uso de fórmulas.
48 funções e macros, impressão,
49 insatsãfi de objetos, campos pcé-
50 definidos, controle de quebras,
51 numeração de páginas, obtendo de
52 dados externos, classificação.
53 Trabalho em Rede: compartilhamento
54 de pastas e arquivos, localieacãQ e
55 utilização de computadores e pastas
56 remotas, mapeamento de unidades da
57 rede.|

Neste documento, a formatação das linhas, dos parágrafos e da página são, respectivamente:

A) à esquerda -  justificado -  à direita.
B) justificado -  à esquerda -  à direita.
C) justificado -  à esquerda -  1 coluna.
D) linhas numeradas -  justificado -  2 colunas.
E) linhas numeradas -  à esquerda -  2 colunas.
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39.0  compartilhamento de arquivos e diretórios (pastas) em rede é fundamental no ambiente corporativo 
para permitir que colegas de trabalho acessem arquivos sem precisarem copiá-los para seus 
computadores. Para compartilhar uma pasta no Windows XP, após clicar com o botão direito do 
mouse sobre a pasta que se deseja compartilhar, deve-se seguir o caminho:

A) Geral -> Oculto
B) Geral Somente leitura
C) Compartilhamento -> Tornar esta pasta particular
D) Personalizar -> Usar este tipo de pasta como modelo
E) Compartilhamento -> Compartilhar esta pasta na rede

40. Observe a figura abaixo, obtida utilizando o Microsoft Excel.

■ ' . / / _-v„
Colocação no Concurso Nome do Candidato

1 Ana
mm/fiuwafo.yi 2 João

4 3 Maria
i«p fiià m tiik tt 4 Cláudia

■
5 Márcio

Selecionado(s)
—

Na figura acima, é apresentado o resultado parcial de um concurso público. Na célula B7 é èspecificada a 
fórmula =ESCOLHER(3; B2; B3; B4; B5; B6). O resultado apresentado na célula B7 será:

A) 3.
B) Maria.
C) 1; 2; 3.
D) Ana; João; Maria.
E) Maria; Cláudia; Márcio.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

41. Sobre as disposições relativas aos pedestres, com base no Código de Trânsito Brasileiro, analise as 
afirmações abaixo.

I -  É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas
e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a 
utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de 
pedestres.

II -  O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.
III -  Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a

circulação de pedestres, na pista de rolamento, será feita com prioridade sobre os veículos, pelos 
bordos da pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento de veículos, exceto em 
locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

A) Apenas a I.
B) Apenas I e III.
C) Apehas a II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

42.0  homem é um ser ihteligente e livre, podendo escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, 
e por isso a ele se pode atribuir a responsabilidade pelos ilícitos que praticou. A aptidão para ser 
culpável, assim, segundo Mirabete (2010) corresponde à definição de:

A) Inimputabilidade.
B) Culpabilidade.
C) llicitude.
D) Imputabilidade.
E) Responsabilidade.
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43. Com base no Código de Trânsito Brasileiro, analise a sentença abaixo:

A operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via 
e é considerada estacionamento (1a parte). Sempre que necessária a imobilização temporária de um veículo 
no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, 
na forma estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito (2a parte). 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 (3a parte).

Sobre a sentença acima, assinale a alternativa correta.

A) Está correta em suas 1a e 2a partes e incorreta em sua 3a parte.
B) Está correta em sua 1a parte e incorreta em suas 2a e 3a partes.
C) Está correta em suas 1a, 2a e 3a partes.
D) Está incorreta em sua 1a parte e correta em suas 2a e 3a partes.
E) Está incorreta em suas-if, 2a e 3a partes.

44. De acordo com a Lei n.° 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, relacione as colunas abaixo de modo a associar o 
tipo de pena à sua respectiva definição.

1 -  Prestação de serviços à comunidade

2 -  Interdição temporária de direito

3 -  Prestação pecuniária

( ) Consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas
junto a parques e jardins públicos e unidades de 
conservação, e, no caso de dano da coisa particular, 
pública ou tombada, na restauração desta, se possível.

( ) Corresponde à proibição de o condenado contratar com o
Poder Público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer 
outros benefícios, bem como de participar de licitações, 
pelo prazo de cinco anos, no caso de crimes dolosos, e de 
três anos, no de crimes culposos.

( ) Consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à
entidade pública ou privada com fim social, de 
importância, fixada pelo juiz, não inferior a um salário 
mínimo nem superior a trezentos e sessenta salários 
mínimos. O valor pago será deduzido do montante de 
eventual reparação civil a que for condenado o infrator.

Ao relacionar as colunas, a ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) 2 -  1 -  3.
B) 3 - 2 -  t.
C) 2 - 3 -  1.
D) 1 - 2 - 3 .
E) 3 -  1 -  2.

45. De acordo com o Art. 316 do Código Penal Brasileiro, a conduta de “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” corresponde ao crime tipificado corno:

A) Condescendência criminosa.
B) Corrupção ativa.
C) Suborno.
D) Excesso de exação.
E) Concussão.

46. Assinale a alternativa que, segundo a Lei n.° 9.605/98, contempla uma circunstância que agrava a 
pena, quando não constituem ou qualificam o crime.

A) Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente.
B) Arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da 

degradação ambiental causada.
C) Ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária.
D) Comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental.
E) Colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental.
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47. Analise as afirmações abaixo, de acordo com a Lei n.° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e assinale (V) 
para Verdadeiroe (F) pára Falso.

( ) Sempre que a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, pode o juiz conceder 
novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à 
proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, desde que ouvido o Ministério 
Público.

( ) Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do 
agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 
representação da autoridade policial.

( ) Mesmo que no curso do processo seja verificada a falta de motivo para que subsista, bem como 
de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem, a prisão preventiva não poderá ser 
revogada pelo juiz.

( ) A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos
pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído 
ou do defensor público.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) V -  V -  F -  V.
B) F -  V -  V -  V.
C) V - F - F - F .
D) F -  F -  V -  F.
E) F - V - F - V .

48. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, analise as assertivas a seguir.

I -  O uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias sempre 
obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com 
circunscrição sobre a via.

II -  Mesmo para o condutor habilitado, o embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado
da calçada.

III -  Nas vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas, a
sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida às expensas do condomínio, 
após aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

A) Apenas a I.
B) Apenas I e III.
C) Apenas a II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

49. Com base na Lei n.° 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, assinale 
a alternativa INCORRETA.

A) O exercício das atribuições dos cargos da guarda municipal requer capacitação específica, com matriz 
curricular compatível com suas atividades.

B) As guardas municipais podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar.
C) Quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva, é assegurado ao guarda municipal o recolhimento à 

cela, isoladamente dos demais presos.
D) Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo ao guarda municipal em razão de restrição médica, decisão 

judicial ou justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente.
E) A'Agência Nadional de Telecomunicações (Anatel) destinará linha telefônica de número 153 e faixa exclusiva 

dé frequência de rádio aos Municípios que possuam guarda municipal.

50. De acordo com o Art. 3° da Lei n.° 13.022, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, 
dentre outros, são princípios mínimos de atuação das guardas municipais:

I -  Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas.
II -  Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas.
III -  Compromisso com a evolução social da comunidade.
IV -  Uso progressivo da força.

Das afirmações acima, quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas II e IV.
C) Apenas i e III.
D) Apenas I, III e IV.
E) I, II, III e IV.
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51. Sobre as medidas protetivas de urgência, com base na Lei n.° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), 
analise a sentença abaixo.

Podem ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida (1a parte). 
Podem ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do 
Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado (2a parte). São aplicadas isolada ou 
cumulativamente e podem ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os 
direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados (3a parte).

Sobre a sentença acima, assinale a alternativa correta.

A) Está correta em suas 1a e 2a partes e incorreta em sua 3a parte.
B) Está correta em sua 1a parte e incorreta em suas 2a e 3a partes.
C) Está correta em suas 1a, 2a e 3a partes.
D) Está incorreta em sua 1a parte e correta em suas 2a e 3a partes.
E) Está incorreta em suas 1a, 2a e 3a partes.

52. Com base na Lei n.° 10.826/2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de 
fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas -  Siriarm, define crimes e dá outras providências, 
analise as afirmações abaixo.

I -  A empresa que comercializar arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda
à autoridade competente, como também a manter banco de dados com todas as características
da arma e cópia dos documentos previstos no Art. 4° desta lei.

II -  A empresa que comercializa armas de fogo, acessórios e munições responde legalmente por
essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem vendidas.

III -  A comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas somente será
efetivada mediante autorização do Sinarm.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

A) Apenas a I.
B) Apenas I e III.
C) Apenas a II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

53. A Lei n.° 11.343/06 institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas -  Sisnad; prescreve 
medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de 
drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; 
define crimes. Segundo dispõe o Art. 22 dessa Lei, as atividades de atenção e as de reinserção social 
do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares devem observar, dentre outros, os 
seguintes princípios e diretrizes, EXCETO:

A) Respeito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer condições, observados os 
direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Política 
Nacional de Assistência Social.

B) A adoção de estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do usuário e do dependente de drogas 
e respectivos familiares que considerem as suas peculiaridades socioculturais.

C) Definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e 
de danos sociais e à saúde.

D) Atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre que possível, de fôrma 
multidisciplinar e por equipes multiprofissionais.

E) A definição de penas de caráter intimidatório, a fim de prevenir o crime organizado e estabelecer metas para 
a redução de danos e reincidência.

54. Segundo dispõe Meirelles (2011), para a prática do ato administrativo há uma “condição primeira de 
sua validade. Nenhum ato -  discricionário ou vinculado -  pode ser realizado validamente sem que o 
agente disponha de poder legal para praticá-lo”.

Para tanto, nesse contexto o autor está se referindo à:

A) Eficácia.
B) Competência.
C) Eficiência.
D) Legalidade.
E) Impessoalidade.
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55. Com base nos estudos de Meirelles (2011), relacione as colunas abaixo.

1 -  Ato administrativo

2 -  Poder de polícia

3 -  Administração Pública

( ) Numa visão global, é, pois, todo o aparelhamento do Estado preordenado 
à realização de serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas.

( ) Toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, 
agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, 
transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos 
administrados ou a si próprio.

( ) Faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e 
restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em 
benefício da coletividade ou do próprio Estado.

Ao relacionar as colunas, a ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) 2 -  1 -  3.
B) 3 -  2 -  1.
C ) 2 - 3 - 1 .
D) 1 -  2 - 3 .
E) 3 -  1 -  2.

56. Meirelles (2011) destaca a __________ como um dos deveres da Administração Pública, definindo-o
como “o que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e 
rendimento funcional; é o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta 
em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e 
satisfatório atendimento das necessidades da comunidades e de seus membros”.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima:

A) jurisdição
B) eficácia
C) eficiência
D) legalidade
E) honestidade

57. Assinale a alternativa que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, corresponde a uma infração 
gravíssima:

A) atirar do. veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias.
B) transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais 

estabelecidas neste Código.
C) fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de 

sua remoção e em que o veículo esteja devidamente sinalizado em pista de rolamento de rodovias e vias de 
trânsito rápido.

D) deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus 
agentes.

E) estacionar o veículo nos acostamentos, salvo motivo de força maior.

58. Com base na Lei n.° 9.605/98, analise a serltença abaixo.

Considera-se infração penal toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, 
proteção e recuperação do meio ambiente (1a parte). Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, 
poderá dirigir representação às autoridades relacionadas nesta lei, para efeito do exercício do seu poder de 
polícia (2a parte). A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a 
promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de 
corresponsabilidade (3a parte).

Sobre a sentença acima, assinale a alternativa correta.

A) Está correta em suas 1a e 2a partes e incorreta em sua 3a parte.
B) Está correta em sua 1a parte e incorreta em suas 2a e 3a partes.
C) Está correta em suas 1a, 2a e 3a partes.
D) Está incorreta em sua 1a parte e correta em suas 2a e 3a partes.
E) Está incorreta em suas 1a, 2a e 3a partes.
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59. Com base na Lei n.° 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, analise 
as assertivas abaixo.

I -  Ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal, incumbe às guardas
municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, a 
função de proteção municipal preventiva.

II -  É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos
municipais e instalações do Município.

III -  Os bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município abrangem os de
uso comum, os de uso especial e os dominiais.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

A) Apenas a I.
B) Apenas I e III.
C) Apenas a II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

60. De acordo com o § 42 do Art. 50 da Lei n.° 11.343/06, a destruição das drogas será executada pelo
delegado de polícia competente no prazo d e ________ dias na presença do Ministério Público e da
autoridade___________ .

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas acima

A) 05 (cinco) -  judiciária
B) 10 (dez) -  legislativa
C) 15 (quinze) -  sanitária
D) 30 (trinta) -  investigativa
E) 60 (sessenta) -  policial

61. Segundo dispõe o Art. 155 do Código Penal Brasileiro, “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia 
móvel” corresponde ao crime de:

A) Roubo.
B) Extorsão.
C) Sequestro.
D) Latrocínio.
E) Furto.

62. Analise as assertivas abaixo, com base na Lei n.° 9.605/98.

I -  A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor máximo para reparação dos
danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio 
ambiente.

II -  Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do Código Penal e do Código de
Processo Penal.

I I I -  Mesmo que realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante 
manifestação artística, consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou 
arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente 
e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais 
responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional, a 
prática de grafite se constitui em crime.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

A) Apenas a I.
B) Apenas I e III.
C) Apenas a II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

63. De acordo com o Art. 21 da Lei n.° 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas 
Municipais, as guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, 
preferencialmente, na cor

A) âzul-marinho.
B) vermelha.
C) amarela.
D) verde.
E) preta.
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64. Com base nos Arts. 24 a 26 da Lei n.° 11.343/06, analise as assertivas abaixo.

I -  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão conceder benefícios às 
instituições privadas que desenvolverem programas de reinserção no mercado de trabalho, do 
usuário e do dependente de drogas encaminhados por órgão oficial.

I I -  As instituições da sociedade civil, sem fins lucrativos, com atuação nas áreas da atenção à 
saúde e da assistência social, que atendam usuários ou dependentes de drogas poderão receber 
recursos do Funad, independente de disponibilidade orçamentária e financeira.

III -  O usuário e o dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiverem 
cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos à medida de segurança, têm garantidos os 
serviços de atenção à sua saúde, definidos pelo respectivo sistema penitenciário.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

A) Apenas a I.
B) Apenas I e III.
C) Apenas a II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

65. Com base no Código de Trânsito Brasileiro, analise as afirmações abaixo:

I -  Independente das demais normas de circulação, os veículos que se deslocam sobre trilhos têm 
preferência de passagem sobre os demais.

I I -  Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas no Art. 29 desse Código, em 
ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos 
menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

III— Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à 
direita, à esquerda e retornos.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

A) Apenas a I.
B) Apenas I e III.
C) Apenas a II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

66. Segundo Meirelles (2011), a Administração Pública realiza sua função executiva por meio de atos
_________  que recebem a denominação especial de a to s _________ . Tais atos, por sua natureza,
conteúdo e forma, diferenciam-se dos que emanam do Legislativo (leis) e do Judiciário (decisões 
judiciais), quando desempenham suas atribuições específicas de legislação e de jurisdição.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas acima:

A) administrativos -  discricionários
B) judiciais -  executivos
C) discricionários -  jurídicos
D) jurídicos -  administrativos
E) institucionais -  públicos

67. Conforme dispõe expressamente o § 6o do Art. 1o da Lei n° 9.455/1997, que define os crimes de 
tortura, o crime de tortura, além de ser insuscetível de graça ou anistia é também

A) irretratável.
B) irrevogável.
C) inimputável.
D) tutelado.
E) inafiançável.

68. Assinale a alternativa que, segundo a Lei n.° 8.072/90, NÃO corresponde a um crime hediondo:

A) Latrocínio.
B) Charlatanismo.
C) Extorsão qualificada pela morte.
D) Estupro de vulnerável.
E) Epidemia com resultado morte.
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69. Com base nas definições estabelecidas no Código Penal Brasileiro, relacione as colunas abaixo de 
modo a associar o crime contra a Administração Pública à sua respectiva breve definição:

1 -  Peculato

2 -  Corrupção passiva

3 -  Prevaricação

( ) Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou 
desviá-lo, em proveito próprio ou alheio.

( ) Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda 
que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.

( ) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo
contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento 
pessoal.

Ao relacionar as colunas, a ordem correta de preenchimçnto dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) 2 -  1 -  3.
B) 3 - 2 - 1 .
C) 2 -  3 -  1.
D) 1 -  2 - 3 .
E) 3 - 1 - 2 .

70. Com base nos Arts. 58 e 59 do Código de Trânsito Brasileiro, analise as afirmações abaixo e assinale 
(V) para Verdadeiro e (F) para Falso.

( ) A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas
no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, independente de dotado o trecho com 
ciclofaixa.

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

( ) Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre 
a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) V -  V -  V.
B) F - V - V .
C) V -  F -  F.
D) F -  F - F .
E) F - V - F .

71. Estabelece o Art. 123 do Código Penal Brasileiro que matar, sob a influência do estado puerperal, o 
próprio filho, durante o parto ou logo após é denominado crime d e___________ .

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima:

A) culpa consciente
B) genocídio
C) feminicídio
D) dolo eventual
E) infanticídio

72. Segundo disposto no Art. 188 do Código de Trânsito Brasileiro, “transitar ao lado de outro veículo, 
interrompendo ou perturbando o trânsito” corresponde infração:

A) Leve.
B) Levíssima.
C) Média.
D) Grave.
E) Gravíssima.
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73. De acordo com o Art. 3o da Lei n.° 4.898/65, que regula o direito de representação e o processo de 
responsabilidade administrativa civil e penal, nos casos de abuso de autoridade, constitui abuso de 
autoridade, dentre outros, qualquer atentado:

I -  à liberdade de locomoção.
II -  ao sigilo da correspondência.
III -  ao livre exercício do culto religioso.
IV -  à liberdade de associação.

Das afirmações acima, quais estão corretas?

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

74. Com base no Código de Trânsito Brasileiro, analise as afirmações abaixo, e assinale (V) para 
Verdadeiro e (F) para Falso.

( ) O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar
preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

( ) Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar
prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo 
com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

( ) A não ser 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.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) V -  V -  F
B) V - V - V
C) F - F - V
D) V -  F -  V
E) F - V - F

75. De acordo com o Art. 10 da Lei n.° 13.022, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, 
são requisitos básicos para investidura em cargo público na guarda municipal, EXCETO:

A) Gozo dos direitos políticos.
B) Quitação com as obrigações militares e eleitorais.
C) Nível médio completo de escolaridade.
D) Idade mínima de 18 (dezoito) anos.
E) Inidoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário 

estadual, federal e distrital.

76. Conforme dispõe o Art. 6o da Lei n.° 4.898/65, que regula o direito de representação e o processo de 
responsabilidade administrativa civil e penal, nos casos de abuso de autoridade, o abuso de 
autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa civil e penal. Segundo expressamente 
previsto no § I o do referido artigo, a sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade 
do abuso cometido e consistirá, dentre outros, em:

I -  repreensão;
II -  suspensão do cargo, função ou posto por prazo de trinta a cento e cinquenta dias, com perda de

vencimentos e vantagens.
I I I -  destituição de função.
IV -  demissão, a bem do serviço público.

Das afirmações acima, quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas II e IV.
C) Apenas I e 111.
D) Apenas I, III e IV.
E) I, II, III e IV.

w
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77. Com base na Lei n.° 10.826/2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de 
fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas -  Sinarm, define crimes e dá outras providências, 
analise as afirmações abaixo e assinale (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.

( ) Aos integrantes das guardas municipais dos Municípios que integram regiões metropolitanas 
será autorizado porte de arma de fogo, quando em serviço.

( ) As armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de segurança privada e de 
transporte de valores, constituídas na forma da lei, serão de propriedade, responsabilidade e 
guarda das respectivas empresas, somente podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo 
essas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, 
sendo o certificado de registro e a autorização de porte expedidos pela Polícia Federal em nome 
da empresa.

( ) O proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança privada e de transporte de
valores responderá pelo crime de omissão de cautela, sem prejuízo das demais sanções 
administrativas e civis, se deixarrde registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal 
perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que 
estejam sob sua guarda, nas primeiras 06 (seis) horas depois de ocorrido o fato.

( ) A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de
competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do Sinarm.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) V -  V -  F -  V.
B) F - V - V - V .
C) V - F - F - F .
D) F - F - V - F .
E) F - V - F - V .

78. Conforme dispõe o Código Penal Brasileiro, no parágrafo único do Art. 109, aplicam-se às penas 
restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as:

A) pecuniárias.
B) de menor potencial ofensivo.
C) privativas de liberdade.
D) de prestação de serviços comunitários.
E) de sanção administrativa.

79. De acordo com o Art. 92 da Lei n.° 10.826/2003, compete a o ____________ a autorização do porte de
arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil 
e, ao Comando do Exército, nos termos do regulamento desta Lei, o registro e a concessão de porte 
de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes 
estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima:

A) Ministério da Justiça
B) Poder Executivo
C) alto comando da Polícia Federal
D) Ministério do Exército
E) Poder Legislativo

80. Segundo dispõe o Código Penal Brasileiro, se o homicídio é cometido, por exemplo, mediante paga
ou promessa de recompensa, por motivo torpe ou fútil, é tipificado como homicídio

A) culposo.
B) simples.
C) inafiançável.
D) afiançável.
E) qualificado.
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MUNICÍPIO DE CANOAS / RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL DE ABERTURA N° 58/2015 

AVISO N° 06 -  GABARITO OFICIAL DAS PROVAS OBJETIVAS

O Prefeito do Município de Canoas/RS, no uso de suas atribuições legais, toma público, por este Aviso, o que 
segue:

1. DO GABARITO OFICIAL DAS PROVAS OBJETIVAS 

CONHECIMENTOS GERAIS

Lingua Portuguesa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c A B B * * ** C C D A

“ Gabarito anulado

Legislação

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E E ** C D A E A C B

“ Gabarito anulado

Raciocínio Lógico

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Guarda Municipal

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
E D C D E C A B B E

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
C E E B E C B D* E C

*Gabarito alterado

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
E C A B D D E B D B

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
E C E A E D A C A E

MUNICÍPIO DE CANOAS-RS, EM 01 DE JUNHO DE 2015.

Jairo Jorge da Silva, 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 
E Cumpra-se


