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BOA PROVA! 

 
 
 

CADERNO DE PROVAS 

 

INSTRUÇÕES 
 

1. A duração máxima da prova será de 3h30min (três horas e trinta minutos), incluindo a transcrição 
das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). Os candidatos poderão entregar o Caderno de Provas 
somente 1h30min (uma hora e trinta minutos) após seu efetivo início. Por motivos de segurança, o 
candidato não poderá levar consigo o caderno de provas. 
2. A respectiva prova é composta por 50 (cinquenta) questões com 4 (quatro) alternativas de resposta 
cada, com  somente uma resposta correta.  
3. O caderno de provas será publicado e poderá ser acessado através da Área do Candidato com login e 
senha, durante o prazo de recursos.  
4. Para assinalar as RESPOSTAS no Cartão de Respostas, utilize caneta esferográfica de tinta PRETA ou 
AZUL fabricada OBRIGATORIAMENTE em material transparente. 
5. Ao receber seu Cartão Resposta (gabarito) verifique se todos os seus dados estão corretos e o assine. 
6. Os dados pessoais incorretos deverão ser corrigidos somente na Lista de Presença.  Qualquer dúvida 
dirija-se somente a um dos fiscais de sua sala. 
7. O Cartão de Respostas deve ser devolvido obrigatoriamente para o fiscal responsável pela sala ao 
término da prova. 
8. No Cartão de Respostas, faça as marcas de acordo com o exemplo abaixo: 
 

      FORMA CORRETA            FORMAS INCORRETAS 


 


 
 

 
 

 
 

9. Marcas mal feitas não são lidas pelo sistema de correção automático, invalidando a questão. 
10. A marcação no CARTÃO DE RESPOSTAS é definitiva, não admitindo rasuras. Marque apenas uma 
resposta para cada questão. Duas ou mais marcações anularão a sua resposta. O Cartão Resposta (gabarito) 
é insubstituível, seja qual for o motivo alegado. 
11. Conforme regra editalícia, os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a 
prova somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente. 
12. Deverão permanecer desligados os celulares e outros aparelhos eletrônicos permanecendo na 
embalagem em que foram lacrados na entrada da sala de aplicação de provas, não devendo ser religados até 
que o candidato saia do prédio de aplicação de provas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
01. Em relação às expressões linguísticas da frase 
abaixo, é correto afirmar que: 
 
“Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 
de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 
desta Constituição.” (Art. 1º, Parágrafo único, CRFB/88) 
 
a) O núcleo do sujeito “representantes eleitos” é a 

palavra “representantes”, que pode ser suprimida 
sem que haja a alteração do sentido da frase. 

b) A palavra “desta” é classificada como um adjunto 
adverbial de lugar. 

c) O termo “povo” é o agente da passiva da oração a 
que pertence, sendo a palavra chave da frase 
apresentada. 

d) A partícula “o” em “que o exerce” refere-se à 
expressão “todo o poder” da oração anterior e é 
classificado como objeto direto. 

 

02. No trecho constitucional abaixo transcrito, as crases 
existentes são justificadas pela seguinte regra 
gramatical: 
 
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade [...]” (Art. 5º, CRFB/88) 
 
a) Há contração de pronome demonstrativo e 

preposição exigida por regência verbal. 
b) Há contração de pronome demonstrativo e 

preposição exigida por regência nominal. 
c) Há contração de artigo e preposição exigida por 

regência nominal. 
d) Há contração de artigo e preposição exigida por 

regência verbal. 
 

03. Assinale a alternativa cuja frase contém um sujeito 
indeterminado: 
 
a) Não podem alistar-se como eleitores nos casos 

previstos em lei. 
b) Não haverá juízo ou tribunal de exceção. 
c) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante. 
d) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação. 
 

04. Na frase abaixo, o pronome oblíquo utilizado em 
ênclise concorda em gênero e número com a seguinte 
expressão: 
 
“A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis 
de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 
definidos como crimes hediondos, por eles respondendo 
os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-
los, se omitirem.” (Art. 5, XLIII, CFRB/88) 
 

a) “entorpecentes”. 
b) “crimes hediondos”. 
c) “crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou 

anistia”. 
d) “os executores”. 
 

05. Assinale a alternativa na qual a expressão “por que” 
foi corretamente utilizada: 
 
a) Fui embora por que não me convenceu. 
b) Gostaria de saber o por que brigamos. 
c) Venha depressa, por que sua presença é 

indispensável. 
d) Não conheço as pessoas por que espero. 
 

06. Em relação à flexão do modo do verbo abaixo 
sublinhado, assinale a alternativa correta: 
 
“Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses 
morais e materiais decorrentes de qualquer produção 
científica literária ou artística da qual seja autor” (Art. 27, 
2, DUDH) 
 
a) Exprime uma ideia de certeza ou de suposição de 

certeza. 
b) Indica uma ação finalizada em relação ao momento 

da fala. 
c) Trata-se do modo da possibilidade e não da 

realidade. 
d) Indica uma ação que possivelmente ocorreria no 

momento da fala. 
 

07. Em “A família é o núcleo natural e fundamental da 
sociedade”, a palavra “núcleo” possui as seguintes 
funções morfológica e sintática: 
 
a) Advérbio e adjunto adverbial. 
b) Substantivo e núcleo do predicativo do sujeito. 
c) Adjetivo e adjunto adnominal. 
d) Advérbio e complemento nominal. 
 

08. Assinale a alternativa em que a frase abaixo está 
corretamente transformada para a voz passiva: 
 
“Ninguém será arbitrariamente privado de sua 
propriedade.” (Art. 17, 2, DUDH) 
 
a) “A propriedade não poderá ser privada de ninguém 

arbitrariamente.” 
b) “Não se priva ninguém de sua propriedade 

arbitrariamente.” 
c) A conversão para voz passiva não é possível. 
d) A oração já se encontra na voz passiva. 
 

09. Existem diversas classificações de metonímia, entre 
elas a de efeito pela causa. Assinale a alternativa que 
apresenta este tipo de metonímia: 
 
a) Jucélia inalou a morte naquele momento. 
b) Bebeu duas garrafas de conhaque. 
c) Eu nunca havia lido Tomás Gonzaga. 
d) Todos os olhos da sala me olhavam. 
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10. Em relação à concordância nominal, assinale a 
alternativa em que o item (II) é consequência lógica do 
item (I): 
 
a) (I) Eu trouxe casaco e sapato preto. (II) Tanto o 

casaco como o sapato são pretos. 
b) (I) Havia indícios bastantes sobre o caso. (II) Os 

indícios eram suficientes. 
c) (I) A maçã estava meio podre. (II) Apenas metade 

da maçã estava podre. 
d) (I) Definido o problema e a resolução, começaremos 

o texto. (II) A resolução não precisa estar definida 
para começarmos o texto. 

 

MATEMÁTICA  

 
11. João e Carlos são irmãos e moram na mesma casa. 
O tempo que João leva para realizar o trajeto de casa 
até a escola é 80% do tempo, acrescido de 10 minutos, 
que Carlos leva para fazer o mesmo trajeto. Sabendo 
que Carlos percorre uma distância de 2 km a cada 15 
minutos e que a distância da casa até a escola é igual a 
6.500 metros, assinale a alternativa que representa, 
correta e respectivamente, o tempo que João e Carlos 
levam para realizar o trajeto até a escola: 
 
a) 39 minutos; 48 minutos e 75 segundos. 
b) 39 minutos; 48 minutos e 45 segundos. 
c) 49 minutos; 48 minutos e 75 segundos. 
d) 49 minutos; 48 minutos e 45 segundos. 
 

12. Pedro e Bruna moram juntos. Em um acordo entre 
eles, ficou estabelecido que as contas seriam divididas 
de forma diretamente proporcional à idade de cada um. 
Pedro possui 38 anos e Bruna possui o divisor exato 
imediatamente anterior à idade de Pedro. Sabendo que 
a conta de luz do último mês foi igual a R$ 285,00, 
assinale a alternativa que indica corretamente quanto 
Bruna deverá pagar por sua parte: 
 
a) R$ 15,00. 
b) R$ 45,00. 
c) R$ 95,00. 
d) R$ 125,00. 
 

13. Antônio é dono de uma farmácia e resolveu realizar 
um dia de promoções. Ele chegou para um de seus 
funcionários e solicitou: “Amanhã faremos uma queima 
de estoque. Alteraremos o valor de todos os produtos 
para que obtenham um desconto de 11,5%.”. Para 
acatar com a solicitação, o funcionário deverá alterar 
todos os preços, em uma única operação: 
 
a) Multiplicando-os por 11,5%. 
b) Dividindo-os por 0,885. 
c) Multiplicando-os por 88,5%. 
d) Multiplicando-os por 1,885. 
 

14. João é loiro ou Maria é morena. Se Maria é morena, 
então João é professor. Sabendo que João não é 
professor, assinale a alternativa correta: 
 

a) João não é loiro. 
b) João é loiro. 
c) Maria é morena. 
d) Maria é ruiva. 
 

15. Hoje, Bernardo possui o dobro da idade de Carla 
acrescida de 5 anos. Considerando que daqui a três 
anos Carla possuirá 20 anos, é correto afirmar que 
Bernardo possuirá, daqui a 10 anos: 
 
a) 37 anos. 
b) 39 anos. 
c) 45 anos. 
d) 49 anos. 
 

16.  O gráfico a seguir representa o desempenho em 
matemática de 140 alunos do terceiro ano do ensino 
médio:  
 

 
 
Com base na análise, é correto afirmar que: 
 
a) Há mais alunos com desempenho “ruim” se 

comparado aos alunos com desempenho “ótimo”. 
b) Ao todo, 35 alunos possuem desempenho “ruim” na 

disciplina de matemática. 
c) Há mais alunos com desenho “regular” se 

comparado aos alunos com desempenho “ótimo”. 
d) 49 alunos possuem um desempenho “bom” na 

disciplina de matemática. 
 

17. Analise o triângulo a seguir: 

 
 
Com base nas suas relações métricas, assinale a 
alternativa correta: 
 
a)       

b)          
c) O ângulo em B é igual “h” dividido por “n” 

d)          
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18. Analise os triângulos retângulos a seguir: 

 
 
Considerando que “x” vale 10 cm, “y” vale 12 cm e “u” 
vale 6 cm, assinale a alternativa que representa 
corretamente o valor de “v”: 
 
a) 20 cm. 
b) 15,3 cm. 
c) 12 cm. 
d) 7,2 cm. 
 

19. Um reservatório de água possui 4 metros de 
diâmetro por 1,5 metros de altura. Sabendo que 2/3 de 
sua capacidade total está ocupada por água, o volume 
sem água representa um total de: 
(Dado: para   utiliza 3,14) 
 

 
 
a) 4,52 m³ 
b) 6,28 m³ 
c) 7,12 m³ 
d) 8,45 m³ 
 

20. Analise os grupos A, B e C no diagrama a seguir. 
Em seguida, assinale a alternativa correta: 

 

 
 

a) O número 2 pertence a 3 grupos. 
b) O número 5 pertence aos grupos A, B e C. 
c) O número 3 pertence aos grupos A e C. 
d) Não há números pertencendo a mais de um grupo. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS   

 
21. Leia o excerto abaixo, extraído do artigo n° 37 da 
Constituição Federal e responda: 
 

A investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, de acordo com 
______________________________, na forma prevista 
em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração. 
 
A lacuna deve ser corretamente preenchida pela 
alternativa: 
 
a) A natureza e a complexidade do cargo ou emprego. 
b) A necessidade e a existência de vagas ou vacância 

de cargos. 
c) A quantidade de servidores por habitante do 

município ou comarca. 
d) A devida comprovação de escolaridade e níveis de 

estudo. 
 

22. No mês de setembro de 2022, um furacão com 
rajadas de vento superior a 240 km/h atingiu o território 
dos Estados Unidos, especialmente no estado: 
 
a) Nevada. 
b) Califórnia. 
c) Washington. 
d) Flórida. 
 

23. Em casos de relevância, ou emergência, o 
presidente da república pode por em prática a chamasa 
Medida Provisória (MP). Sobre ela podemos afirmar: 
 
a) Precisa de aprovação pelo Congresso Nacional. 
b) Torna-se Lei sempre que ultrapassar 60 dias, sem 

aprovacao do Senado. 
c) Tem força de lei e vigência imediata.  
d) Deve ser votada em Plebiscito após 30 dias. 
 

24. De acordo com o Estatuto do Servidor Público de 
Araras, “o universo de cargos públicos, de provimento 
efetivo e em comissão que compõem as estruturas 
administrativas funcionais da Administração Direta e 
Indireta” é chamado de: 
 
a) Provimento de comissão. 
b) Quadro de pessoal. 
c) Grupo ocupacional. 
d) Servidores de referência. 
 

25. Recentemente milhares de cidadãos russos têm 
saído do país às pressas, em decorrência: 
 
a) Do medo da mobilização militar para lutar na 

Ucrânia. 
b) Da falta de abastecimento de gás próximo à 

chegada do inverno. 
c) Da crise econômica e da falta de produtos básicos. 
d) Do terremoto que devastou diversas cidades ao 

leste do país. 
 

26. Fundada há 90 anos, em 1932, a justiça eleitoral foi 
uma realização do governo do presidente: 
 
a) Getúlio Vargas. 
b) Júlio Prestes. 
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c) Jânio Quadros. 
d) Regente Feijó. 

 

27. A colonização portuguesa no Brasil teve início pela 
região: 
 
a) Sul. 
b) Norte. 
c) Nordeste. 
d) Centro-oeste. 
 

28. Para comemorar os 200 anos de independência do 
Brasil, um artefato histórico foi trazido de Portugal para 
participar das comemorações desta data. Tal artefato é: 
 
a) A carta da Constituição de 1824, assinada por Dom 

Pedro I. 
b) O coração de Dom Pedro I conservado em um 

recipiente. 
c) Os trajes militares de Dom Pedro I usados durante o 

grito do Ipiranga. 
d) A máscara mortuária de Dom Pedro I tirada após 

seu falecimento. 
 

29. O Dia Internacional dos Povos Indígenas tem como 
objetivo ressaltar o direito à autodeterminação das 
condições de vida e de cultura, bem como a garantia 
aos Direitos Humanos. Tal data é comemorada no dia: 
 
a) 9 de agosto. 
b) 21 de abril. 
c) 15 de outubro. 
d) 02 de novembro. 
 

30. Em agosto de 2022 um dos principais festivais 
musicais do mundo completou 53 anos, marcado pelo 
nascimento da contracultura nos Estados Unidos, este 
foi o: 
 
a) Woodstock. 
b) Rock In Rio. 
c) Tomorrowland. 
d) Lollapalooza. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Araras (SP), é correto afirmar que a competência para 
fiscalizar e aferir os equipamentos de pesos e medidas 
é: 
 
a) Comum do Município, do Estado e da União. 
b) Privada do Município. 
c) Comum do Município e do Estado somente. 
d) Privada do Estado. 
 

32. A Lei n° 5.300/2019 do Município de Araras (SP) 
estabelece que o Guarda Civil Municipal poderá ser 
convocado emergencial e/ou extraordinariamente para 
além de sua jornada básica, em horários distintos de 
sua escala, observado o descanso mínimo de 12 (doze) 
horas entre as jornadas e a lista de plano de chamada 

emergencial ou extraordinária, não fazendo jus ao 
recebimento de horas extraordinárias, em função da 
gratificação pelo Regime Especial de Trabalho. Sobre a 
referida convocação, assinale a alternativa correta: 
 
a) O plano de chamada emergencial ou extraordinária 

deverá ser realizado de acordo com a lista de 
chamadas da Corporação, mediante rodízio, que 
será elaborada e controlada pelo Ministério Público. 

b) A convocação do Guarda Civil Municipal para o 
atendimento às situações emergencial e ou 
extraordinárias obedecerá à ordem descrita na lista 
de chamada, devendo ser em ordem crescente. 

c) O Guarda Civil que, por motivos injustificáveis 
deixar de atender prontamente o chamado, será 
enquadrado nas normas contidas no Regulamento 
Disciplinar da Corporação. 

d) As convocações para eventos, notificações e 
intimações de qualquer natureza, assim como para 
cursos de aperfeiçoamento e reuniões em geral, 
não se enquadram em horas de trabalho extra, 
prevalecendo o cumprimento do dever de ofício e 
serão remuneradas. 

 

33. A Lei Complementar n° 95/2017 altera alguns 
dispositivos da Lei Complementar n° 90, de 2 de 
dezembro de 2016 que “dispõe sobre o Estatuto da 
Guarda Civil Municipal de Araras” e dá outras 
providências. Dentre os dispositivos alterados, é correto 
afirmar que o Corregedor-Geral da Guarda Civil 
Municipal de Araras deve ser nomeado por ato do Poder 
Executivo Municipal, mediante indicação do Secretário 
Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, para 
exercer função de confiança, dentro do quadro de 
servidores públicos municipais efetivos da Guarda Civil 
Municipal de Araras, dentre os Guardas Civis Municipais 
que: 
 
a) Tiverem mais de 05 (cinco) anos de carreira, com 

bacharelado em Ciências Jurídicas, 
preferencialmente do cargo de Inspetor chefe ou 
Inspetor assistente.  

b) Tiverem mais de 12 (doze) anos de carreira, com 
bacharelado em Ciências Sociais, preferencialmente 
do cargo de Inspetor chefe ou Inspetor. 

c) Tiverem mais de 10 (dez) anos de carreira, com 
bacharelado em Ciências Jurídicas, 
preferencialmente do cargo de Inspetor chefe ou 
Inspetor. 

d) Tiverem mais de 15 (quinze) anos de carreira, com 
bacharelado em Ciências Jurídicas, 
preferencialmente do cargo de Inspetor chefe ou 
Inspetor. 

 

34. De acordo com a Lei Complementar n° 104 de 07 de 
julho de 2017 do Município de Araras (SP), é correto 
afirmar que o número de vagas máximo para efetivo em 
3ª classe é de: 
 
a) 80 (oitenta) vagas. 
b) 70 (setenta) vagas. 
c) 50 (cinquenta) vagas. 
d) 90 (noventa) vagas. 
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35. A Lei Complementar n° 90/2016 (Estatuto da 
Guarda Civil Municipal) do Município de Araras (SP) 
estabelece que o Canil tem por finalidade possibilitar a 
complementação da proteção aos bens, serviços e 
instalações do Município, com emprego de cães, 
atuando mediante planejamento próprio, isoladamente 
ou em apoio às outras unidades da Guarda Civil 
Municipal. Assinale a única alternativa, com base na 
referida Lei, que não corresponde a uma das hipóteses 
em que os cães poderão ser empregados: 
 
a) Demonstrações de cunho educacional e recreativo. 
b) Patrulhamento dos próprios municipais. 
c) Demonstração de força excessiva e autoridade. 
d) Operações especiais ou de rotina do patrulhamento 

motorizado. 
 

36. Assinale a alternativa correta sobre a organização 
de pessoal da Guarda Civil Municipal do Município de 
Araras (SP), nos termos da Lei Complementar n° 
90/2016: 
 
a) O regime jurídico da Guarda Civil Municipal de 

Araras é o estatutário e os integrantes da carreira 
serão admitidos mediante concurso público de 
provas ou de títulos somente, devendo, 
obrigatoriamente, participar de curso de formação 
específica. 

b) O regime jurídico da Guarda Civil Municipal de 
Araras é o estatutário e os integrantes da carreira 
serão admitidos mediante concurso público de 
provas ou de provas e títulos, devendo, 
obrigatoriamente, participar de curso de formação 
específica. 

c) O regime jurídico da Guarda Civil Municipal de 
Araras é o estatutário e os integrantes da carreira 
serão admitidos mediante concurso público de 
provas ou de provas e títulos, devendo, 
opcionalmente, participar de curso de formação 
específica. 

d) O regime jurídico da Guarda Civil Municipal de 
Araras é o celetista e os integrantes da carreira 
serão admitidos mediante concurso público de 
provas ou de provas e títulos, devendo, 
obrigatoriamente, participar de curso de formação 
específica. 

 

37. Segundo a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, é correto afirmar que todos os seres 
humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos 
e que: 
 
a) Poderá ser imposta pena mais forte do que aquela 

que, no momento da prática, era aplicável ao ato 
delituoso. 

b) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à 
segurança pessoal, exceto no caso de guerra 
externa. 

c) Deve haver, entre os seres humanos, distinção de 
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, 
origem nacional ou social, riqueza, nascimento, e 
todas as demais condições. 

d) Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os 
lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. 

 

38. Assinale a alternativa que apresenta um dos 
princípios mínimos aplicados à atuação das guardas 
municipais, nos moldes da Lei Federal nº 13.022/14: 
 
a) Compromisso com a evolução social da 

humanidade e com a integridade do patrimônio 
social e público. 

b) Preservação da vida, redução do sofrimento e 
diminuição das perdas. 

c) Zelo pelos bens, equipamentos e prédios públicos 
do Município. 

d) Patrulhamento preventivo, repressivo e ostensivo. 
 

39. Analise os itens a seguir à luz da Lei Federal nº 
13.022/14: 
 
 I- É competência específica das guardas 
municipais, respeitadas as competências dos órgãos 
federais e estaduais, interagir com a sociedade civil 
para discussão de soluções de problemas e projetos 
locais voltados à melhoria das condições de segurança 
das comunidades; 
 II- O Município pode criar, por decreto, sua 
guarda municipal, desde que autorizado pelo Estado de 
que faça parte; 
 III- A guarda municipal é subordinada ao chefe 
do Poder Executivo municipal. 
 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 

40. Conforme a Lei Federal nº 13.022/14, em Municípios 
com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 
500.000 (quinhentos mil) habitantes, as guardas 
municipais não poderão ter efetivo superior a: 
 
a) 0,3% (três décimos por cento) da população. 
b) 0,2% (dois décimos por cento) da população. 
c) 0,1% (um décimo por cento) da população. 
d) 0,4% (quatro décimos por cento) da população. 
 

41. A Lei Federal nº 13.022/14 determina que o 
funcionamento das guardas municipais será 
acompanhado por órgãos próprios, permanentes, 
autônomos e com atribuições de fiscalização, 
investigação e auditoria. Nos moldes da mesma lei, é 
correto afirmar que o controle externo da guarda 
municipal é exercido pela: 
 
a) Ouvidoria, naquelas com efetivo superior a 50 

(cinquenta) servidores da guarda. 
b) Ouvidoria, independente em relação à direção da 

respectiva guarda, qualquer que seja o número de 
servidores da guarda municipal. 
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c) Corregedoria, naquelas com efetivo superior a 50 
(cinquenta) servidores da guarda e em todas as que 
utilizam arma de fogo. 

d) Corregedoria, qualquer que seja o número de 
servidores da guarda municipal. 

 

42. O art. 5º, XI, da Constituição Federal de 1988, 
estabelece o direito à inviolabilidade do domicílio. No 
exercício da função de Guarda Civil Municipal, é correto 
afirmar que há ilegalidade em adentrar na casa de 
terceiro quando há: 
 
a) O consentimento do morador para tanto durante a 

noite. 
b) Um flagrante delito ocorrido à noite. 
c) Uma determinação judicial durante o dia. 
d) Indícios de dano ao patrimônio à noite. 
 

43. A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio. Entre outros, são órgãos 
responsáveis pela segurança pública, conforme a 
Constituição Federal de 1988: 
 
a) A polícia militar e o corpo de bombeiros. 
b) O Supremo Tribunal Federal e a polícia federal. 
c) A guarda municipal e o Tribunal de Justiça. 
d) A polícia civil e a procuradoria geral. 
 

44. Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, 
assinale a alternativa que traz a correta definição de 
família natural: 
 
a) Parentes próximos com os quais a criança ou 

adolescente convive e mantém vínculos de 
afinidade e afetividade. 

b) Comunidade formada pelos pais ou qualquer deles 
e seus descendentes. 

c) Rede social existente na vizinha e na escola da 
criança e do adolescente. 

d) Pessoas com as quais a criança se identifique 
culturalmente. 

 

45. Em relação às diretrizes sobre o uso da força e 
armas de fogo pelos agentes de segurança pública 
previstas na Portaria Interministerial nº 4.226/2010, 
assinale a alternativa correta: 
 
a) O uso da força por agentes de segurança pública 

deverá obedecer aos princípios da legalidade, 
pessoalidade, necessidade, moderação e 
prevenção. 

b) Os agentes de segurança pública poderão disparar 
armas de fogo contra pessoas nos casos que 
julgarem necessários, conforme os princípios 
constantes na Portaria. 

c) A renovação da habilitação para uso de armas de 
fogo em serviço deve ser feita com periodicidade 
mínima de 1 (um) ano. 

d) É legítimo o uso de armas de fogo contra veículo 
que desrespeite bloqueio policial em via pública, 

ainda que o ato não represente um risco imediato 
de morte. 

 

46. Sobre os pedestres e condutores de veículos não 
motorizados, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, 
analise os itens a seguir: 
 
 I- O ciclista desmontado empurrando a bicicleta 
equipara-se ao pedestre em direitos e deveres; 
 II- Os pedestres que estiverem atravessando a 
via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão 
prioridade de passagem, exceto nos locais com 
sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas 
as disposições do Código; 
 III- Nos locais em que houver sinalização 
semafórica de controle de passagem será dada 
preferência aos pedestres que não tenham concluído a 
travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo 
liberando a passagem dos veículos. 
 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 

47. O Capítulo II da Lei 11.343/06 lista os crimes 
relacionados ao uso indevido de drogas. É correto 
afirmar que as penas bases previstas nos artigos 33 a 
37 da referida lei serão aumentadas de um sexto a dois 
terços se: 
 
a) O indiciado ou acusado colaborar voluntariamente 

com a investigação policial e o processo criminal na 
recuperação total ou parcial do produto do crime. 

b) O agente praticar o crime prevalecendo-se de 
função pública ou no desempenho de missão de 
educação, poder familiar, guarda ou vigilância. 

c) O agente semear, cultivar ou fazer a colheita, sem 
autorização ou em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar, de plantas que se constituam 
em matéria-prima para a preparação de drogas. 

d) O agente prescrever ou ministrar, culposamente, 
drogas, sem que delas necessite o paciente, ou 
fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar. 

 

48. Em relação à correta condução de veículos, é 
correto afirmar que: 
 
a) As indicações de semáforo têm prevalência sobre 

as ordens do agente de trânsito. 
b) A circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via, 

admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. 
c) Considera-se infração grave de trânsito dirigir sem 

atenção ou sem os cuidados indispensáveis à 
segurança. 

d) Entre as infrações previstas na legislação para a 
condução de veículos está a de usar buzina entre 
as 22h e 6h da manhã. 
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49. Avaliar a vítima é uma das partes mais importantes 
e cruciais dos primeiros socorros. Sobre o assunto, 
assinale a alternativa correta: 
 
a) O objetivo principal da avaliação primária é verificar 

se há problemas nas vias aéreas, respiração e 
circulação que possam ameaçar a vida. 

b) Caso a vítima apresentar lesão na cabeça ou no 
pescoço, pode ser descartado qualquer tipo de dano 
à coluna vertebral. 

c) Para avaliar a respiração da vítima, é preciso 
verificar o pulso radial. 

d) O único tipo de sangramento a ser controlado 
durante a investigação primária é o sangramento da 
cabeça. 

 

50. Há um movimento intrínseco entre ética e moral. 
Sob a ótica dessa relação, é correto afirmar que: 
 
a) Ética diz respeito aos valores, aos julgamentos, isto 

é, ao campo prático das ações humanas. 
b) Toda ética contém uma moral, pois cabe à moral 

regrar a vida em sociedade. 
c) A moral tem como objeto o estudo da ética. 
d) A moral significa o acordo pleno entre nossa 

vontade individual e a totalidade ética, sendo 
constante ao longo da história. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


