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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. 
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Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 12/05/2019, às 14h 
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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/ 
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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.7) 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.11) –  misturada. 

B) “fratricidas” (L.13) – 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) Sobre o disposto na Constituição Federal de 1988 

acerca da segurança pública, assinale a opção 

ERRADA. 

 

A) Os Municípios poderão constituir guardas 

municipais destinadas à proteção de seus bens, 

serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 

B) A polícia federal é um órgão de segurança pública. 

C) A polícia rodoviária federal, órgão permanente, 

organizado e mantido pela União e estruturado em 

carreira, destina-se, na forma da lei, ao 

patrulhamento ostensivo das rodovias federais.  

D) As polícias militares e corpos de bombeiros 

militares, forças auxiliares e reserva do Exército, 

não se subordinam, juntamente com as polícias 

civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Territórios. 

 

22) De acordo com o art. 14, §3º da Constituição 

Federal de 1988, São condições de elegibilidade na 

forma da lei, EXCETO: 

 

A) A filiação partidária 

B) O alistamento eleitoral. 

C) A idade mínima de trinta e cinco anos para 

Governador e Vice-Governador de Estado e do 

Distrito Federal. 

D) O domicílio eleitoral na circunscrição. 

 

23)  Segundo o art. 7° da Constituição Federal de 1988, 

são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, entre 

outros: 

 

I. Discriminação no tocante a salário e critérios de 

admissão do trabalhador portador de deficiência. 

II. Jornada de seis horas para o trabalho realizado em 

turnos ininterruptos de revezamento, salvo 

negociação coletiva. 

III. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em 

convenção ou acordo coletivo. 

IV. Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para 

os que percebem remuneração variável. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

A) II, III e IV 

B) II e IV 

C) I, III e IV 

D) I, II, III e IV 

 

 

 

 

 

 

 

24) Sobre o disposto no Código Penal Brasileiro em 

relação ao crime de homicídio, assinale a opção 

FALSA. 

 

A) Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá 

deixar de aplicar a pena, se as consequências da 

infração atingirem o próprio agente de forma tão 

grave que a sanção penal se torne desnecessária. 

B) No homicídio culposo, a pena é aumentada na 

metade, se o crime resulta de inobservância de regra 

técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente 

deixa de prestar imediato socorro à vítima, não 

procura diminuir as consequências do seu ato, ou 

foge para evitar prisão em flagrante. 

C) Se o homicídio é cometido com emprego de veneno, 

fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio 

insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo 

comum, a pena é de reclusão, de doze a trinta anos. 

D) Segundo o art. 121, § 1º do Código Penal, se o 

agente comete o crime impelido por motivo de 

relevante valor social ou moral, ou sob o domínio 

de violenta emoção, logo em seguida a injusta 

provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 

um sexto a um terço. 

 

25)  De acordo com o art. 155, § 4º do Código Penal, o 

crime de furto é qualificado quando é cometido: 

 

I. contra grávidas, gestantes e lactantes. 

II. com destruição ou rompimento de obstáculo à 

subtração da coisa. 

III. contra maior de 60 anos. 

IV. mediante concurso de duas ou mais pessoas. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

A) I, II e III 

B) I, III e IV 

C) I, II, III e IV 

D) II e IV 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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26)  Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: 

 

1. ao sigilo da correspondência. 

2. ao livre exercício do culto religioso. 

3. à inviolabilidade do domicílio. 

4. à liberdade de associação. 

A soma dos itens corretos é: 

 

A) 6 

B) 9 

C) 10 

D) 8 

 

27)  Sobre o disposto na lei nº 10.826, de 22 de 

dezembro de 2003 - Lei do Desarmamento, é 

INCORRETO afirmar: 

 

A) 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. 

B) Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar 

habitado ou em suas adjacências, em via pública ou 

em direção a ela, desde que essa conduta não tenha 

como finalidade a prática de outro crime tem pena 

de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

C) 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. 

D) Identificar as modificações que alterem as 

características ou o funcionamento de arma de fogo 

não é competência do Sistema Nacional de Armas – 

Sinarm. 

 

28)  “É o poder conferido à Administração que lhe 

permite punir, apenar a prática de infrações 

funcionais dos servidores e de todos que estiverem 

sujeitos à disciplina dos órgãos e serviços da 

Administração”. 

 

O poder administrativo descrito acima é: 

 

A) poder vinculado. 

B) poder hierárquico. 

C) poder disciplinar. 

D) poder regulamentar. 

 

29)  Segundo Hely Lopes Meireles, o princípio da 

________________ visa a proibir o excesso, no 

sentido de aferir a compatibilidade entre meios e 

fins de modo a evitar restrições desnecessárias ou 

abusivas por parte da administração pública, com 

lesão aos direitos fundamentais.  

 

Marque a alternativa que preenche de forma correta a 

lacuna acima. 

 

A) moralidade. 

B) indisponibilidade do interesse público. 

C) motivação. 

D) razoabilidade. 

 

30)  Segundo a professora Maria Sylvia Di Pietro, “toda 

atividade material que a lei atribui ao Estado para 

que a exerça diretamente ou por meio de seus 

delegados, com o objetivo de satisfazer 

concretamente às necessidades coletivas, sob 

regime total ou parcialmente público, é denominado 

de: 

 

A) bens públicos. 

B) serviço público. 

C) licitação. 

D) concessão administrativa. 
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31) A Política Nacional do Meio Ambiente tem por 

objetivo a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando 

assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 

socioeconômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana, 

atendidos os seguintes princípios, entre outros: 

 

I. Proteção dos ecossistemas, com a preservação de 

áreas representativas. 

II. Educação ambiental a todos os níveis do ensino, 

inclusive a educação da comunidade, objetivando 

capacitá-la para participação ativa na defesa do 

meio ambiente. 

III. Ação governamental na manutenção do equilíbrio 

ecológico, considerando o meio ambiente como 

um patrimônio público a ser necessariamente 

assegurado e protegido, tendo em vista o uso 

coletivo. 

IV. Controle e zoneamento das atividades potencial 

ou efetivamente poluidoras. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

A) I, II e III 

B) II e IV 

C) I, II, III e IV 

D) I e III 

 

32)  A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

 

I. À compatibilização do desenvolvimento econômico 

social com a preservação da qualidade do meio 

ambiente e do equilíbrio ecológico. 

II. À imposição, ao poluidor e ao predador, da 

obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos 

causados, e ao usuário, de contribuição pela 

utilização de recursos ambientais com fins 

econômicos. 

III. À definição de áreas prioritárias de ação 

governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio 

ecológico, atendendo aos interesses da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, do Territórios e dos 

Municípios. 

IV. À difusão de tecnologias de manejo do meio 

ambiente, à divulgação de dados e informações 

ambientais e à formação de uma consciência 

pública sobre a necessidade de preservação da 

qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

 

A) 3 

B) 1 

C) 4 

D) 2 

 

33)  São princípios básicos da educação ambiental, 

EXCETO: 

 

A) O reconhecimento e o respeito à pluralidade e à 

diversidade individual e cultural. 

B) O enfoque humanista, holístico, democrático e 

participativo. 

C) A concepção do meio ambiente em sua totalidade, 

considerando a interdependência entre o meio 

natural, o socioeconômico e o cultural, sob o 

enfoque da sustentabilidade. 

D) A desvinculação entre a ética, a educação, o 

trabalho e as práticas sociais. 

 

34)  De acordo com o art. 52 da lei orgânica do 

município de Jijoca de Jericoacoara, o Prefeito e o 

Vice-Prefeito não poderão, desde a posse, sob pena 

de perda de mandato: 

 

I. Firmar ou manter contrato com o Município ou com 

suas autarquias, empresas públicas, sociedades de 

economia mista, fundações ou empresas 

concessionárias de serviço público municipal, salvo 

quanto do contrato obedecer cláusulas uniforme. 

II. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa 

que goze de favor decorrente de contrato celebrado 

com o município ou nela exercer função 

remunerada. 

III. Participar de audiências públicas do município. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

A) I, II e III 

B) I e II 

C) II 

D) I e III 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE 

 

 CARGO: GUARDA MUNICIPAL                                                                                                            Página 10 / 10 
 

35)  Segundo o art. 32 da lei orgânica do município de 

Jijoca de Jericoacoara, o Processo legislativo 

municipal compreende a elaboração de: 

 

1. emendas à Lei Orgânicas Municipal. 

2. Leis Complementares. 

3. Leis ordinárias. 

4. Leis delegadas. 

5. resoluções. 

6. Decretos Legislativos. 

 

A soma dos itens corretos é: 

 

A) 20 

B) 18 

C) 21 

D) 17 

 

36)   Constitui crime de tortura constranger alguém com 

emprego de violência ou grave ameaça, causando-

lhe sofrimento físico ou mental: 

 

A) Com o fim de obter informação, declaração ou 

confissão da vítima ou de terceira pessoa. 

B) Para provocar ação ou omissão de natureza 

criminosa. 

C) Em razão de discriminação racial ou religiosa. 

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

 

37)  Sobre o disposto na Lei Maria da Penha a respeito 

das medidas protetivas de urgência, assinale a opção 

ERRADA. 

 

A) As medidas protetivas de urgência serão aplicadas 

isolada ou cumulativamente, e poderão ser 

substituídas a qualquer tempo por outras de maior 

eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta 

lei forem ameaçados ou violados. 

B) As medidas protetivas de urgência poderão ser 

concedidas de imediato, independentemente de 

audiência das partes e de manifestação do 

Ministério Público, devendo este ser prontamente 

comunicado. 

C) As medidas protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz somente a requerimento do 

Ministério Público. 

D) 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. 

 

 

 

38)  De acordo com o disposto no art. XXIII da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

analise os itens a seguir. 
 

I. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre 

escolha de emprego, a condições justas e favoráveis 

de trabalho e à proteção contra o desemprego. 

II. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos 

e a neles ingressar para proteção de seus interesses 

III. Todo ser humano, respeitadas algumas distinções, 

tem direito a igual remuneração por igual trabalho 

IV. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma 

remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, 

assim como à sua família, uma existência 

compatível com a dignidade humana e a que se 

acrescentarão, se necessário, outros meios de 

proteção social. 

 

A quantidade de itens corretos é: 
 

A) 3 

B) 4 

C) 2 

D) 1 

 

39)  Segundo o art. 6º da lei Federal nº 7.716, de 5 de 

janeiro de 1989, recusar, negar ou impedir a 

inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento 

de ensino público ou privado de qualquer grau é um 

crime que tem pena de reclusão de três a cinco anos. 

Se este crime for praticado contra menor de dezoito 

anos a pena é agravada de: 

 

A) 1/6 (um sexto) 

B) 1/3 (um terço). 

C) metade.  

D) 1/5 (um quinto). 

 

40)  Sobre o disposto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente acerca do direito à Convivência 

Familiar e Comunitária, marque a opção ERRADA. 
 

A) Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, 

ou por adoção, terão os mesmos direitos e 

qualificações, proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação. 

B) A falta ou a carência de recursos materiais constitui 

motivo suficiente para a perda ou a suspensão 

do poder familiar.  

C) Será garantida a convivência integral da criança 

com a mãe adolescente que estiver em acolhimento 

institucional. 

D) É direito da criança e do adolescente ser criado e 

educado no seio de sua família e, excepcionalmente, 

em família substituta, assegurada a convivência 

familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu 

desenvolvimento integral.     
 


