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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 

Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 

 

 

 

CARGO 
 

GUARDA DE TRÂNSITO 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 12/05/2019, às 14h 

Nome do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

Os últimos acontecimentos no Brasil, que nos causam um crescente desconforto, inconformismo, 1 

descrença e vontade de escapar de tanta escuridão, precisam ser revistos com olhar afinado para que possamos 2 

procurar padrões, respostas, caminhos. A crise de identidade nos puxa para dentro de nós mesmos e desconstrói 3 

a autoimagem de cordialidade e hospitalidade que tem sido a base de nossa identidade nacional, ao lado da 4 

miscigenação e do sincretismo antropofágico que elegem valores como o jeito moleque, o drible, a ginga e a 5 

malemolência, como prerrogativas para a felicidade. 6 

Áudios vazados descortinam a conspiração de importantes figuras públicas apenas interessadas em 7 

manter o status quo para salvaguardar suas vantagens corporativas e assegurar impunidades constitucionais – a 8 

repetição da história de pouco mais de 500 anos do nosso país. As estruturas do poder refletem nossa 9 

colonização, nossas elites conservadoras, nossa mentalidade autoritária, repressora, violenta. A democracia, 10 

ainda jovem no Brasil, enfrenta a resistência de uma cultura forjada no sangue e na subjugação do outro. Nada 11 

muito diferente do que acontece em outras democracias pelo mundo, já que a história das nações é repleta de 12 

disputas fratricidas pelo poder. A novidade é que hoje uma parte considerável das pessoas tem acesso aos 13 

acontecimentos em tempo real e canais onde podem expressar sua voz. Esse contexto é propício para avançarmos 14 

para um novo patamar da democracia, mas o novo se confronta com o velho e as resistências de todo tipo 15 

afloram, raivosas. 16 

A desigualdade/violência contra as mulheres também é um tema em alta em vários lugares do mundo. 17 

A luta pela igualdade entre os gêneros (incluindo aqui LGBTTs) em suas várias frentes, mobiliza, engaja e 18 

empodera mulheres e minorias, aumentando a consciência de todos nós. Esse movimento mais uma vez toca em 19 

algo ancestral, talvez o aspecto cultural mais arraigado que se possa encontrar – o papel do homem. Na coletiva 20 

de imprensa dos delegados/secretário de segurança/Ministro da Justiça, que investigam um caso escandaloso de 21 

estupro, ninguém consegue explicar por que suspeitos identificados não estão presos. A gravação e divulgação 22 

do vídeo, a presença deles no momento em que estava sendo exposta a intimidade de uma adolescente de 16 23 

anos, nada disso leva à detenção, nem mesmo preventiva. Não existem elementos jurídicos suficientes, eles 24 

dizem. A cristalização do papel do homem está na legislação, está nos estatutos das instituições, na formação 25 

dos profissionais, no senso comum que baliza nossas relações cotidianas. Mesmo as estruturas econômicas de 26 

competição e disputa de poder são heranças da mentalidade guerreira, masculina em essência. 27 

É possível argumentar que tudo o que construímos até aqui, como humanidade, é resultado dessa visão 28 

de mundo e que não teríamos conseguido de outra forma. Mas mesmo esse argumento está estruturado na cultura 29 

hegemônica. Não se trata de uma competição para definir qual o melhor modelo, ou de um julgamento do que é 30 

do bem e o que é do mal. A mentalidade da guerra não pode servir como parâmetro para o novo que se anuncia. 31 
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O mergulho é profundo, catártico. Ao mesmo tempo que, como brasileiros, somos compelidos a 32 

repensar os parâmetros históricos que construímos para nossa convivência social,  temos que rever nossos 33 

impulsos atávicos que afloram estimulados pela reação defensiva que nos quer seguros em nossa zona de 34 

conforto, por mais nefasta que ela seja. Uma dissonância cognitiva que nos obriga a agir, seja para conservar, 35 

seja para mudar. Por isso tantas manifestações emocionais, rompimentos, agressões e ranger de dentes. Dói e a 36 

dor é um motor potente. 37 

Mais do que qualquer outro país, nossa miscigenação e nosso sincretismo antropofágico podem nos 38 

ajudar a caminhar para esse futuro mais democrático e mais feminino. A ginga, a malemolência, a capacidade 39 

de se adaptar e construir relações cordiais e hospitaleiras, sonho identitário que baliza nossa busca pela 40 

felicidade, tem uma relação muito forte com o feminino. Nossa pátria mãe gentil, nós os filhos da floresta, 41 

devotos de Iemanjá e de Nossa Senhora Aparecida, abraçaremos por fim os valores que nos são tão caros – a 42 

amizade, o cuidado, o brincadeira, a transcendência. Desta vez, temos que fazer uma escolha consciente pela 43 

ternura, mas ela prevalecerá porque já existe dentro de nós.44 

 

MAURICIO ZANOLINI – FONTE: https://bloguniversidadelivrepampedia.com/2016/05/31/a-crise-de-

identidade-do-brasil-nos-reinventara/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

CARGO: GUARDA DE TRÂNSITO                                                                                                                                                             Página 4 / 10 
 
 

01) Segundo o texto, 

 

A) A democracia no Brasil ainda não está consolidada 

por ser ainda jovem. 

B)  A crise de identidade no Brasil não será resolvida, 

pois o brasileiro perdeu seu jeito cultural de ser. 

C) A democracia pressupõe compromisso de todos 

com valores éticos, políticos e sociais que devem 

norteá-la. 

D) O desânimo existente no Brasil é prenúncio de que 

o povo ainda é imaturo para enfrentar os problemas 

advindos da democracia. 

 

02) Sobre o texto, é CORRETO afirmar: 

 

A) É dissertativo-argumentativo uma vez que 

apresenta a defesa de uma opinião a respeito do 

assunto em evidência. 

B) Trata-se de uma exposição de fatos sem a emissão 

de qualquer opinião a respeito do tema tratado. 

C) É injuntivo, pois tem a finalidade de orientar, ditar 

normas com a finalidade instruir. 

D)  A intenção do enunciador é criar na mente do leitor 

uma imagem do que está sendo descrito. Por isso, 

pode-se dizer que se trata de uma descrição. 

 

03) A expressão “no momento” (L.23) expressa uma 

circunstância que encontra equivalência no termo: 

 

A)  “no Brasil” (L.1). 

B) “apenas” (L.7). 

C) “ainda” (L.11). 

D) “por fim” (L.42). 

 

04) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é 

CORRETO afirmar: 

 

A) O termo “status quo” (L.8) sugere movimento. 

B) A contração “do”, em “Nada muito diferente do que 

acontece” (L.11/12), equivale a daquilo.  

C) O travessão da linha 20 antecede um vocativo. 

D) A expressão “ranger de dentes” (L.36) está usada 

em seu sentido literal. 

 

 

 

05) Com referência ao texto, pode-se afirmar: 

 

A) “nos” (L.1) e “nós” (L.3) exercem a mesma função 

sintática. 

B) “elementos” (L.24) complementa o verbo. 

C) “na legislação” (L.25) tem valor predicativo. 

D) “que”, em “temos que rever” (L.33), do ponto de 

vista morfológico, vale por uma preposição, assim 

como o “que”, em “temos que fazer” (L.43). 

 

06) Quanto aos recursos da língua usados no texto, é 

correto afirmar: 

 

A) “argumentar” (L.28) constitui uma oração com 

valor subjetivo. 

B) “raivosas” (L.16) exerce a mesma função sintática 

de “escandaloso” (L.21). 

C) “elementos” (L.24), se for substituído o verbo 

existir por haver, não muda a função sintática. 

D) “apenas” (L.1) tem valor semântico de inclusão. 

 

07) A alternativa em que há uma explicação correta para 

o termo transcrito é: 

 

A) “tanta” (L.2) vale por um advérbio com valor 

semântico de intensidade. 

B) Na palavra “hoje” (L.13), o  “h”  é uma consoante 

brasileira. 

C) A oração “Não existem elementos jurídicos 

suficientes” (L.24) exerce função objetiva. 

D) “seguros” (L.34) exerce função de adjunto 

adnominal. 

 

08) No texto, o termo: 

 

A) “bem” (L.31) é exemplo de derivação imprópria. 

B) “mais” (L.35) modifica “nefasta” (L.35), 

quantificando a ação por ele expressa. 

C)  “Por isso” (L.36), indica, nesse caso, modo. 

D) “do que” (L.38) expressa comparação e não admite 

apenas o uso de “que” para indicar a mesma ideia. 
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09) A oração “já que a história das nações é repleta de 

disputas fratricidas pelo poder” (L.12/13), em 

relação à declaração principal, exprime: 

 

A) Explicação. 

B) Causa. 

C) Conclusão. 

D) Conformidade. 

 

10) Uma análise dos elementos linguísticos que 

compõem o texto permite afirmar: 
 

A) “que” e “que”, em “É possível argumentar que tudo 

o que construímos até aqui” (L.28), 

respectivamente, do ponto de vista morfológico, 

pertencem à mesma classe gramatical. 

B) O termo “até” (L.28) indica, nesse caso, acréscimo. 

C) A forma verbal “acontece” (L.12) apresenta-se com 

a mesma regência que “trata” (L.30). 

D) O vocábulo “mesmos” (L.3), por ser expletivo e  

representar apenas reforço, pode ser retirado da 

frase, que manterá a coerência e correção 

gramatical. 

 

11) Foram usados por diferentes razões os sinais de 

pontuação indicados em: 
 

A) As vírgulas que separam, no contexto, “que nos 

causam um crescente desconforto” (L.1) e “que 

investigam um caso escandaloso de estupro” 

(L.21/22). 

B) Os travessões que destacam “a repetição da história 

de pouco mais de 500 anos do nosso país” (L.8/9) e 

“o papel do homem” (L.20). 

C) As vírgulas que separam “raivosas” (L.16) e 

“catártico” (L.32). 

D) O travessão que antecede “a amizade, o cuidado, o 

brincadeira, a transcendência” (L.47) e as vírgulas 

que isolam “sonho identitário que baliza nossa 

busca pela felicidade” (L.40/41). 

 

12) A alternativa em que há correspondência 

sinonímica entre o termo transcrito e a expressão 

indicada à direita é: 
 

A) “forjada” (L.12) –  misturada. 

B) “fratricidas” (L.11) – mata o irmão. 

C) “Arraigado” (L.20) –  direcionado. 

D) “catártico” (L.32) – contraído. 

13) A alternativa em que a oração transcrita tem função 

restritiva é: 

 

A) “que nos causam um crescente desconforto” (L.1). 

B) “que possamos procurar padrões” (L.2/3). 

C) “que hoje uma parte considerável das pessoas tem 

acesso aos acontecimentos em tempo real” 

(L.13/14). 

D) “que se anuncia.” (L.31). 

 

14) Exerce a mesma função sintática da expressão “das 

nações” (L.12) o termo: 

 

A) “de identidade” (L.3). 

B) “da história” (L.9). 

C) “do outro” (L.11). 

D) “do vídeo” (L.23). 

 

15) A ação verbal que está devidamente explicada é: 

 

A) “possamos” (L.2) – ação certa no presente. 

B) “tem sido” (L.4) – ação passada que se projeta para 

o presente. 

C) “estava “ (L.23) – ação passada concluída.  

D)  “teríamos” (L.29) – ação hipotética realizável no 

futuro. 
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16) Sobre conceitos de Internet, tecnologias, 

ferramentas, aplicativos e procedimentos 

associados a Internet/Intranet e ferramentas e 

aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, julgue as afirmativas abaixo: 

 

I. No Google Chrome, a combinação de teclas CTRL 

+ H é utilizada para acessar o Histórico do seu 

navegador.  

II. Os cookies são vírus, cujo objetivo é capturar dados 

e senhas para uso em fraudes eletrônicas.  

III. O protocolo SNMP é usado nos programas clientes 

de e-mail para o envio de mensagens. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

A) I e II, apenas. 

B) I, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) I, II e III 

 

17) Hardware é a parte física do computador, ou seja, o 

conjunto de peças e equipamentos que fazem o 

computador funcionar. Sobre conceitos de 

hardware, julgue os itens abaixo: 

 

I. Na especificação de equipamentos de informática, 

quando se diz que "um computador possui 120 GB 

SSD ", a referência está relacionada à memória 

RAM do computador. 

II. O programa necessário para dar partida no 

computador é armazenado em uma memória cache, 

que está localizada na placa-mãe do computador. 

Assim, quando ligamos o computador, o 

processador lê e executa o programa que está 

localizado na memória cache do computador. 

III. Teclado, mouse e Microfone são exemplos de 

dispositivos de entrada de dados. 
 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II, apenas. 

D) III, apenas. 

 

 

 

 

 

18) Sobre o Microsoft Word 2013, em sua configuração 

original, marque a alterativa CORRETA: 

 

A) Para voltar a um cabeçalho ou rodapé para fazer 

alterações, clique duas vezes na área do cabeçalho 

ou rodapé. 

B) Para usar um atalho de teclado para alternar entre 

letras minúsculas, maiúsculas e para colocar a 

primeira letra de cada palavra em maiúscula, 

selecione o texto e pressione Ctrl+F3 até que a 

formatação desejada seja aplicada. 

C) O Word salva automaticamente no formato de 

arquivo dotx. É possível salvar seu documento em 

um formato diferente.  

D) O Microsoft Word 2013 não faz verificação 

gramatical para textos em português. 

 

19) Considerando que foi digitado 110 na célula B2 de 

uma planilha do Excel 2013, na sua configuração 

padrão, assinale a alternativa que contém o 

resultado da fórmula a seguir: 
 

=MOD(B2;2) 
 

A) 55 

B) 110 

C) 0 

D) 2 

 

20) O sistema operacional Windows 10 disponibiliza 

diversos programas que são essenciais para uso 

diário desse sistema. Um desses programas, a 

Cortana, é um assistente virtual inteligente do 

sistema operacional. Ela ajudará você a realizar 

tarefas como: Abrir aplicativo no sistema, gerenciar 

seu calendário, enviar lembretes com base na hora 

etc. 
 

Assinale a alternativa que contém a tecla de atalho para 

abrir a área Pesquisar, onde normalmente estaria a 

Cortana. 

 

A) Win + E 

B) Win + S 

C) Win + CTRL + D 

D) Win + K 

 

INFORMÁTICA                                                                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) De acordo com a Lei Federal nº 4.898/1965 (Lei do 

Abuso de Autoridade), constitui abuso de 

autoridade, EXCETO: 

 

A) Prolongar a execução de prisão temporária, de pena 

ou de medida de segurança, deixando de expedir em 

tempo oportuno ou de cumprir imediatamente 

ordem de liberdade.  

B) Comunicar, imediatamente, ao juiz competente a 

prisão ou detenção de qualquer pessoa. 

C) Qualquer atentado à incolumidade física do 

indivíduo. 

D) Recusar o carcereiro ou agente de autoridade 

policial recibo de importância recebida a título de 

carceragem, custas, emolumentos ou de qualquer 

outra despesa. 

 

22) O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção 

administrativa civil e penal. A sanção 

administrativa será aplicada de acordo com a 

gravidade do abuso cometido e poderá consistir, 

entre outros, em: 

 

I. repreensão. 

II. demissão. 

III. suspensão do cargo, função ou posto por prazo de 

cinco a cento e oitenta dias, com perda de 

vencimentos e vantagens. 

IV. destituição de função. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

 

A) 1 

B) 2 

C) 4 

D) 3 

 

23) De acordo com o art. 100 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, na aplicação das medidas 

específicas de proteção levar-se-ão em conta as 

necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas 

que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares 

e comunitários.  São princípios que regem a 

aplicação dessas medidas:   

 

 

 

 

 

I. Interesse superior da criança e do adolescente: a 

intervenção deve atender prioritariamente aos 

interesses e direitos da criança e do adolescente, 

sem prejuízo da consideração que for devida a 

outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade 

dos interesses presentes no caso concreto. 

II. Intervenção máxima: a intervenção deve ser 

exercida exclusivamente pelas autoridades e 

instituições cuja ação seja indispensável à efetiva 

promoção dos direitos e à proteção da criança e do 

adolescente. 

III. Obrigatoriedade da informação: a criança e o 

adolescente, respeitado seu estágio de 

desenvolvimento e capacidade de compreensão, 

seus pais ou responsável devem ser informados dos 

seus direitos, dos motivos que determinaram a 

intervenção e da forma como esta se processa. 

IV. Responsabilidade parental: a intervenção deve ser 

efetuada de modo que os pais assumam os seus 

deveres para com a criança e o adolescente. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

A) I, III e IV 

B) II, III e IV 

C) I, II e III 

D) I, II, III e IV 

 

24) Segundo o art. 111 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, são asseguradas ao adolescente, entre 

outras, as seguintes garantias: 

 

I. Defesa técnica por advogado. 

II. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade 

competente. 

III. Direito de solicitar a presença de seus pais ou 

responsável somente após a sentença do 

procedimento penal. 

IV. Igualdade na relação processual, podendo 

confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir 

todas as provas necessárias à sua defesa. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

 

A) 2 

B) 1 

C) 3 

D) 4 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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25)  À luz do art. 112 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, verificada a prática de ato infracional, 

a autoridade competente poderá aplicar ao 

adolescente as seguintes medidas, SALVO: 

 

A) internação em estabelecimento educacional. 

B) inserção em regime de semiliberdade. 

C) liberdade assistida. 

D) prisão em regime domiciliar. 

 

26)  Sobre o disposto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente acerca da informação, Cultura, Lazer, 

Esportes, Diversões e Espetáculos, assinale a opção 

FALSA. 

 

A) Os responsáveis por estabelecimentos que explorem 

comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por 

casas de jogos, assim entendidas as que realizem 

apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para 

que não seja permitida a entrada e a permanência de 

crianças e adolescentes no local, afixando aviso 

para orientação do público. 

B) As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, 

no horário recomendado para o público 

infantojuvenil, programas com finalidades 

educativas, artísticas, culturais e informativas. 

C) O poder público, através do órgão competente, 

regulará as diversões e espetáculos públicos, 

informando sobre a natureza deles, as faixas etárias 

a que não se recomendem, locais e horários em que 

sua apresentação se mostre inadequada. 

D) Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários 

de empresas que explorem a venda ou aluguel de 

fitas de programação em vídeo cuidarão para que 

haja venda ou locação em desacordo com a 

classificação atribuída pelo órgão competente. 

 

27)  Segundo disposição expressa do art. 63 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, a formação técnico-

profissional obedecerá aos seguintes princípios: 

 

I. garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino 

regular. 

II. horário especial para o exercício das atividades. 

III. atividade compatível com o desenvolvimento do 

adolescente. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

A) III 

B) I e II 

C) I, II e III 

D) I 

 

28)  A criança e o adolescente têm direito à liberdade, 

ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em 

processo de desenvolvimento e como sujeitos de 

direitos civis, humanos e sociais garantidos na 

Constituição e nas leis. O direito à liberdade 

compreende os seguintes aspectos, entre outros: 

 

1. buscar refúgio, auxílio e orientação. 

2. ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços 

comunitários, independentemente das restrições 

legais. 

3. crença e culto religioso. 

4. participar da vida familiar e comunitária, sem 

discriminação. 

 

A soma dos itens corretos é: 

 

A) 6 

B) 10 

C) 9 

D) 8 

 

Nas questões a seguir, o termo “CF/88” se refere à 

Constituição Federal de 1988. 

 

29)  Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 

fundamento da República Federativa do Brasil 

descrito no art. 1º da CF/88. 

 

A) a cidadania. 

B) o parlamentarismo. 

C) a soberania. 

D) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

 

30)  Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos 

enunciados no art. 5º da CF/88, marque a opção 

ERRADA. 

 

A) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, 

sendo assegurado o livre exercício dos cultos 

religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção 

aos locais de culto e a suas liturgias. 

B) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 

informações de seu interesse particular, ou de 

interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 

prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível 

à segurança da sociedade e do Estado. 

C) A lei não punirá discriminações atentatórias aos 

direitos e liberdades fundamentais. 

D) É livre a locomoção no território nacional em tempo 

de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, 

nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 
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31)  De acordo com o art.5º, inciso LI da CF/88, 

nenhum brasileiro será extraditado, salvo o 

naturalizado, em caso de: 

 

A) Crime comum, praticado antes da naturalização, ou 

de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. 

B) Comprovado envolvimento em crimes políticos. 

C) Crime comum, praticado antes ou após a 

naturalização, ou de comprovado envolvimento em 

tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na 

forma da lei. 

D) Comprovado envolvimento em crime contra a vida. 

 

32)   O mandado de segurança coletivo pode ser 

impetrado: 

 

A) Apenas por organização sindical ou entidade de 

classe, em defesa dos interesses de seus membros 

ou associados. 

B) Por deputados federais e senadores. 

C) Por partido político com representação no 

Congresso Nacional e organização sindical, 

entidade de classe ou associação legalmente 

constituída e em funcionamento há pelo menos um 

ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 

associados. 

D) Apenas por partido político com representação no 

Senado Federal. 

 

33)  Segundo o art. 20 da CF/88, são bens da União: 

 

I. O mar territorial. 

II. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em 

terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um 

Estado, sirvam de limites com outros países, ou se 

estendam a território estrangeiro ou dele 

provenham, bem como os terrenos marginais e as 

praias fluviais. 

III. Os terrenos de marinha e seus acrescidos. 

IV. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

A) I, II e III 

B) I e III 

C) I, II, III e IV 

D) II, III e IV 

 

34)  De acordo com o art. 24 da CF/88, compete à 

União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

 

A) Registros públicos. 

B) Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico. 

C) Desapropriação. 

D) Política de crédito, câmbio, seguros e transferência 

de valores. 

 

35)  Segundo o art. 162 do Código Penal Brasileiro, 

suprimir ou alterar, indevidamente, em gado ou 

rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de 

propriedade, caracteriza o crime de: 

 

A) Supressão ou alteração de marca em animais 

B) Redução a condição análoga à de escravo. 

C) Constrangimento ilegal. 

D) Sonegação ou destruição de correspondência. 

 

36)  As penas cominadas nos crimes contra a honra 

aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é 

cometido: 

 

I. Contra funcionário público, independentemente de 

ter sido cometido em razão de suas funções ou não. 

II. Contra o Presidente da República, ou contra chefe 

de governo estrangeiro. 

III. Na presença de várias pessoas, ou por meio que 

facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da 

injúria. 

IV. Contra pessoa menor de 21 (vinte e um anos) anos 

ou portadora de deficiência. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

 

A) 3 

B) 1 

C) 4 

D) 2 
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37)  À luz do art. 322 do Código Penal Brasileiro, 

praticar violência, no exercício de função ou a 

pretexto de exercê-la, constitui o crime de: 

 

A) violência arbitrária. 

B) abandono material. 

C) esbulho. 

D) atentado contra liberdade de associação. 

 

38)  Assinale a alternativa que NÃO apresenta um ato 

administrativo ordinatório. 

 

A) ofícios. 

B) atestado. 

C) avisos. 

D) portarias. 

 

39)  Atos administrativos _________________ são 

praticados para dar andamento a processos e papéis 

que tramitam internamente na administração 

pública. São atos de rotina administrativa. 

 

Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna 

acima. 

 

A) gerais 

B) de império 

C) expediente 

D) externos 

 

40)  O Direito Administrativo é: 

 

A) um ramo pertencente ao Direito Público. 

B) destinado a regular as atividades da Administração 

Pública. 

C) destinado a estabelecer a relação entre o Poder 

Público e os administrados. 

D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


