
A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 

a) o pluralismo político 
b) a cidadania  
c) a dignidade da pessoa humana 
d) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa  
e) a soberania 
 



SEGUNDO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MARQUE A 
ALTERNATIVA CORRETA 

A) ConstituI objetivo fundamental da República Federativa do Brasil 
construir uma sociedade livre, justa e solidária 

B) A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelo princípio da dependência nacional 

C) A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, 
política, social e cultural dos povos da União Europeia, visando à 
formação de uma comunidade latino-americana de nações. 

D) homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
das leis complementares 



SEGUNDO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MARQUE A 
ALTERNATIVA CORRETA 

A) é plena a liberdade de associação para fins lícitos, permitida a de 
caráter paramilitar  

B) a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 
dependem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em 
seu funcionamento  

C) conceder-se-á habeas data para a retificação de dados, quando não 
se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo 

D) Pessoa jurídica é parte legítima para propor ação popular que vise a 
anular ato lesivo ao patrimônio público  
 



SEGUNDO A LEI 13.022/14, marque a correta: 

A) Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas 
e armadas conforme previsto em decreto, a função de proteção municipal 
preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do 
Distrito Federal 

B) É princípio mínimo de atuação das guardas municipais o patrulhamento 
punitivo 

C) É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, 
logradouros públicos municipais e instalações do Município, do Estado e, 
ressalvado os casos de competência federal, a proteção dos bens federais. 

D) É competência específica das guardas municipais, encaminhar ao 
delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, 
preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário  



SEGUNDO A LEI 13.022/14, marque a correta: 
A) O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, 

temporários, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e 
auditoria. 

B) O controle interno, exercido por corregedoria, naquelas com efetivo superior a 40 
(quarenta) servidores da guarda e em todas as que utilizam arma de fogo, para 
apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro 

C) O controle externo, exercido por corregedoria, independente em relação à 
direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número de servidores da 
guarda municipal, para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, 
elogios e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes e das 
atividades do órgão, propor soluções, oferecer recomendações e informar os 
resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, informação e resposta 

D) Os corregedores e ouvidores terão mandato cuja perda será decidida pela 
maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica 
prevista em lei municipal 



SEGUNDO O CÓDIGO PENAL, MARQUE A INCORRETA, 

A) Não se pune o aborto praticado por médico. 
B) Matar, sob a influência do estado puerperal, o 

próprio filho, durante o parto ou logo após é o 
delito de infanticídio 

C) Provocar aborto em si mesma é delito previsto no 
código penal 

D) Provocar aborto, sem o consentimento da gestante 
é punido com reclusão de 3 a 10 anos. 



SEGUNDO O CÓDIGO PENAL, MARQUE A CORRETA, 

A) É lesão corporal leve aquela que resulta 
incapacidade para as ocupações habituais, por 
menos de trinta dias 

B) É lesão corporal gravíssima aquela que resulta 
perigo de vida 

C) É lesão corporal gravíssima aquela que resulta 
debilidade permanente de membro, sentido ou 
função  

D) É lesão corporal grave aquela que resulta aborto 



SOBRE OS DIREITOS HUMANOS, MARQUE A INCORRETA, 

A) Todo o homem tem o direito de deixar qualquer país, 
inclusive o próprio, e a este regressar 

B) Todo o homem, vítima de abandono, tem o direito de 
procurar e de gozar asilo em outros países 

C) Ninguém será arbitrariamente privado de sua 
nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade 

D) Todo o homem tem o direito de participar livremente da 
vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de 
participar do progresso científico e de fruir de seus 
benefícios 
 



NOS TERMOS DA DECLARÃÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 
HUMANOS, MARQUE A INCORRETA, 

A) O casamento não será válido senão com o livre e pleno 
consentimento dos nubentes 

B) Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de 
raça, nacionalidade ou religião, tem o direito de contrair 
matrimônio e fundar uma família.  

C) Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem 
do direito de mudar de nacionalidade 

D) A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta 
vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por 
sufrágio universal, por voto secreto, impresso e auditável. 



SEGUNDO A LEI MARIA DA PENHA, MARQUE A INCORRETA 

A) configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou 
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 
sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial 

B) no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços 
naturais, por afinidade ou por vontade expressa 

C) é considerado a violência moral, qualquer conduta que lhe cause dano 
emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o 
pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações 

D) É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o 
atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por 
servidores - preferencialmente do sexo feminino - previamente 
capacitados. 



SEGUNDO A LEI MARIA DA PENHA, MARQUE A CORRETA 

A) As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a 
requerimento do Ministério Público ou a pedido da autoridade policial 

B) É permitida a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra 
a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária. 

C) 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 

D) A ofendida poderá entregar intimação ou notificação ao agressor, nos 
casos expressos na lei. 



SEGUNDO O ECA, MARQUE A CORRETA 

A) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de 
idade completos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 
idade. 

B) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária 

C) É vedado o acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da 
criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde. 

D) É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua 
família e, em nenhuma hipótese, em família substituta, 



SEGUNDO O ECA, MARQUE A INCORRETA 

A) Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou 
contravenção penal 

B) São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, 
C) Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do 

adolescente à data da sentença 
D) O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início, 

ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a 
realização de atividades externas, independentemente de 
autorização judicial 



SEGUNDO O ECA, MARQUE A CORRETA 
A) É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos 

assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 70 (setenta) 
anos 

B) Incumbe as farmácias fornecerem aos idosos, gratuitamente, 
medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como 
próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, 
habilitação ou reabilitação 

C) A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os 
prestadores 

D) As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante 
o Promotor de Justiça ou Delegado de Polícia, que as referendará, e 
passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da 
lei processual civil 



SEGUNDO O ECA, MARQUE A CORRETA 
A) Em todo atendimento de saúde, os maiores de oitenta anos terão 

preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de 
emergência 

B) Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a dois 
acompanhantes, devendo o órgão de saúde proporcionar as 
condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, 
segundo o critério médico 

C) Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é 
permitida fixação de limite máximo de idade, inclusive para 
concursos, sem ressalvas 

D) O acolhimento de idosos em situação de risco social, por adulto ou 
núcleo familiar, não caracteriza a dependência econômica, para os 
efeitos legais 



SEGUNDO O CÓDIGO PENAL, O CRIME DE PERSEGUIÇÃO É 
AUMENTADO DE METADE SE O CRIME É 

A) contra criança, jovem ou idoso 
B) mediante concurso de 3 (três) ou mais pessoas 
C) com o emprego de arma 
D) contra mulher, independente da razão 



Ao Município compete suplementar, no que lhe couber, a 
legislação federal e a estadual, bem como dispor sobre assuntos 
de interesse local, cabendo-lhe, dentre outras, as seguintes 
atribuições, exceto 
A) elaborar o orçamento, com base no planejamento, no plano 

plurianual e nas diretrizes orçamentárias;  
B) organizar e prestar os seus serviços públicos diretamente ou 

sob regime de concessão, permissão ou revogação de serviços  
C) criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação 

estadual;  
D) estabelecer as servidões indispensáveis aos seus serviços; 



1) N/A 
2) A 
3) C 
4) D 
5) D 
6) A 
7) A 
8) B 
9) D 
10- C 
11- C 
12- B 
13- C 
14- C 
15- A 
16- C 
17- B 


