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Texto I - Violência psicológica contra a mulher
LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006
DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:
II - a violência psicológica, entendida como 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,
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento,
vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização,
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à
autodeterminação;
(Redação dada pela Lei nº 13.772, de 2018)
Fonte: www.planalto.gov.br (acesso em 18/10/2021).

PORTUGUÊS
1)

Leia o texto 'Violência psicológica contra a mulher' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo
I. A violência psicológica contra a mulher pode incluir ações como a submissão da vítima ao isolamento, à perseguição
contumaz, ao insulto, à chantagem, à vigilância constante ou à violação de sua intimidade, por exemplo, como se pode
inferir do texto da Lei nº 11.340, de 2006.
II. De acordo com o texto da Lei nº 11.340, de 2006, causar algum dano emocional e diminuição da autoestima é uma
forma de violência psicológica contra a mulher.
Marque a alternativa correta
a) As duas afirmativas são verdadeiras..
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

2)

Leia o texto 'Violência psicológica contra a mulher' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. À luz do texto da Lei nº 11.340, de 2006, promover a retenção, a subtração, a destruição parcial ou total dos objetos,
dos instrumentos de trabalho, dos documentos pessoais, dos bens ou dos valores de uma mulher constitui um exemplo
de violência psicológica contra a mulher.
II. Controlar as ações, os comportamentos, as crenças e as decisões de uma mulher, mediante ameaça,
constrangimento, humilhação ou manipulação, é um exemplo de prática que caracteriza a violência psicológica contra a
mulher, conforme pode ser entendido a partir do texto da Lei nº 11.340, de 2006.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

Texto II - A competência do município na segurança pública
Por Luiz Carlos da Cruz Iorio, em 09/01/16 (disponível em: https://bit.ly/3lNKnN9). Adaptado.
No Brasil, a área de segurança pública já é compartilhada por órgãos federais (como a Polícia Federal) e estaduais (as Polícias
Militares, por exemplo) e, cada vez mais, pelas Guardas Municipais — que demonstram que os municípios também se ocupam
dessa atividade.
Aos olhos de um leigo, a participação dos governos municipais em ações de segurança pública pode parecer algo fora da
competência dessas entidades. A competência, nesse contexto, refere-se ao poder dever de agir do agente público conferido pela
lei para o exercício de sua função. A palavra ―competência‖ tem origem latina e significa estar em gozo ou no uso de alguma coisa,
ser capaz de algo
Inicialmente, competência significa faculdade, aptidão para exercer, manter ou proteger um direito ou poder de exercer atribuição
legal a respeito de certos atos jurídicos. O termo ―competência‖ também é entendido como o poder que é conferido à pessoa, à
instituição ou à autoridade jurisdicional para deliberação e decisão acerca de assuntos determinados, de acordo com as regras
que a conferem este mesmo poder.
Para o Direito Público, a expressão ―competência administrativa‖ é a soma de poderes outorgados às autoridades administrativas
pelas leis para o exercício de gestão ou administração pública. É o poder dever de agir conferido pelo ordenamento legal
especificamente para cada autoridade.
A competência administrativa se fundamenta na Constituição Federal. Cada esfera de governo tem, assim, a sua própria
competência.
Nesse contexto, segundo o artigo 4º da Lei Federal nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das
Guardas Municipais, as guardas municipais têm competência geral de proteger os bens, os serviços e os logradouros públicos
municipais, além das instalações do município, sendo esse, portanto, o principal referencial de competência da atuação do
Município na segurança pública.

3)

Leia o texto 'A competência do município na segurança pública' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Conforme pode-se observar a partir da leitura do texto, a Lei nº 13.022/2014 dispõe sobre o Estatuto Geral das
Guardas Municipais
II. O texto deixa claro para o leitor a ideia de que, para o Direito Público, a expressão ―competência administrativa‖ é a
soma de poderes outorgados às autoridades administrativas pelas leis para o exercício de gestão ou administração
pública. III. Na perspectiva do texto, a competência administrativa é o poder dever de agir conferido pelo ordenamento
legal especificamente para cada autoridade.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

4)

Leia o texto 'A competência do município na segurança pública' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto deixa claro que as Guardas Municipais demonstram que os municípios exercem um papel de protagonismo na
área de segurança pública no Brasil, sendo as principais responsáveis pela execução de políticas públicas abrangentes.
II. O texto deixa claro que as guardas municipais têm competência geral de proteger os bens, os serviços e os
logradouros públicos municipais além das instalações do município.
III. De acordo com o texto, a palavra ―competência‖ tem origem latina e significa ―estar em busca‖ ou ―a procura de
alguma coisa‖. Ainda conforme o texto, essa palavra pode ser utilizada para qualificar um agente público que transgrediu
a lei.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

5)

Leia o texto 'A competência do município na segurança pública' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.Fica claro, após a leitura do texto, que, inicialmente, o termo ―competência‖ significa faculdade, aptidão para exercer,
manter ou proteger um direito ou poder de exercer atribuição legal a respeito de certos atos jurídicos.
II. O texto defende a ideia de que a competência sobre a gestão da segurança pública cabe aos agentes públicos
concursados e designados para tais funções, independentemente do cargo que ocupam ou da instituição a que estão
vinculados.
III. A partir do texto, pode-se afirmar que, no Brasil, a área de segurança pública é administrada prioritariamente por
órgãos federais, como a Polícia Federal e o Ministério Público.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

6)

Leia o texto 'A competência do município na segurança pública' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Após ler atentamente ao texto, pode-se inferir que a participação dos governos municipais em ações de segurança
pública é determinada pela Constituição Federal e fiscalizada pelos Tribunais de Contas estaduais.
II. O texto permite inferir que o termo ―competência‖ também é entendido como o poder que é conferido à pessoa, à
instituição ou à autoridade jurisdicional para deliberação e decisão acerca de assuntos determinados, de acordo com as
regras que a conferem este mesmo poder.
III. O texto defende a ideia de que a competência administrativa se fundamenta na Constituição Federal. Cada esfera de
governo tem, assim, a sua própria competência.
Marque a alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)

Nenhuma afirmativa está correta
Apenas uma afirmativa está correta.
Apenas duas afirmativas estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

7)

Analise as afirmativas a seguir:
I. Os pronomes pessoais, tomados em seu sentido literal, representam as três pessoas do discurso, variando de acordo
com as funções exercidas mediante um contexto linguístico. Assim sendo, dividem-se em pronomes pessoais do caso
reto e do caso oblíquo.

II. O advérbio de lugar ajuda a caracterizar o lugar ao qual o verbo refere-se por meio da noção de posição e direção.
Alguns exemplos de advérbios de lugar são ―perto‖, ―longe‖, ―dentro‖, ―fora‖, ―aqui‖, ―ali‖, ―lá‖ e ―atrás‖.
III. As preposições são palavras usadas para marcar as relações gramaticais que substantivos, adjetivos, verbos e
advérbios desempenham no discurso. Em outras palavras, as preposições são unidades linguísticas dependentes de
outras, ou seja, elas não aparecem sozinhas no discurso e servem justamente para estabelecer a ligação entre dois
termos.

Marque a alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)

8)

Nenhuma afirmativa está correta.
Apenas uma afirmativa está correta.
Apenas duas afirmativas estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

Analise as afirmativas a seguir:
I. A variação de grau, concernente aos adjetivos, torna-se materializada quando se deseja comparar ou intensificar as
características a que lhes são atribuídas. Para tanto, este se subdivide em duas modalidades: o grau absoluto e o
elementar.
II. Os artigos se perfazem de determinadas características que lhes são específicas, dentre elas o fato de serem
passíveis de flexões, tanto de número quanto de gênero. Como visivelmente demarcadas em: o garoto, a garota e as
crianças.
III. Classificam-se como substantivos simples aqueles que, em termos estruturais, apresentam somente um radical.
Exemplos: guarda-roupa – girassol – passatempo – pombo-correio. Os compostos são aqueles que apresentam mais de
um radical. Exemplos: livro – caneta – papel – casa – flor.
Marque a alternativa CORRETA
a)
b)
c)
d)

Nenhuma afirmativa está correta.
Apenas uma afirmativa está correta.
Apenas duas afirmativas estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

Leia atentamente o trecho a seguir, extraído de uma crítica de arte escrita por Monteiro Lobato, para responder a próxima
questão.

―Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que vêem normalmente as coisas e em consequência disso fazem arte pura,
guardando os eternos ritmos da vida, e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos
grandes mestres. A outra espécie é formada pelos que vêem anormalmente a natureza, e interpretam-na à luz de teorias
efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. São produtos de
cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência: são frutos de fins de estação, bichados ao nascedouro. Estrelas
cadentes, brilham um instante, as mais das vezes com a luz de escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento. Embora
eles se dêem como novos precursores duma arte a ir, nada é mais velho de que a arte anormal ou teratológica‖.
(O Estado de S. Paulo, 20/12/1917, com adaptações)
9)

O trecho em destaque se conclui com a afirmação de que ―nada é mais velho de que a arte anormal ou teratológica‖. Em
relação ao termo ―teratológica‖, pode-se afirmar que, nesse contexto, carrega um sentido:
a) positivo, de formosura.
b) afirmativo, de harmonia.
c) concordante, de encanto.
d) negativo, de monstruosidade.

10) Em relação ao trecho ―brilham um instante, as mais das vezes com a luz de escândalo‖, poder-se-ia substituir no texto a
expressão ―as mais das vezes‖, sem prejuízo ao seu sentido, por:
a) raramente
b) geralmente
c) lentamente
d) rapidamente

11) Ainda em relação à expressão ―estrelas cadentes‖, pode-se afirmar que a palavra ―cadente‖ denota o sentido de:
a) beleza.
b) brilho.
c) magia.
d) queda.

12) Ao utilizar a expressão ―estrelas cadentes‖ para se referir a uma espécie de artistas, o autor do texto emprega uma figura
de linguagem. Marque a alternativa que indica o nome dessa figura de linguagem.
a) Cacófato.
b) Ironia.
c) Metáfora.
d) Paradoxo.
13) Em relação à fonologia, marque a alternativa que NÃO contém uma palavra proparoxítona que aparece no texto.
a) Clássicos.
b) Efêmeras.
c) Furúnculos.
d) Consequência.
14) De acordo com a crítica do autor, há artistas que interpretam a natureza ―à luz de teorias efêmeras‖. Marque a alternativa
que contém um significado possível para o termo ―efêmero‖.
a) Perene.
b) Perpétuo.
c) Transitório.
d) Espirituoso.
15) Ainda em relação à expressão ―vêem normalmente as coisas‖, marque a alternativa que indica CORRETAMENTE qual a
classificação gramatical do termo ―normalmente‖.
a) Adjetivo.
b) Conjunção.
c) Advérbio.
d) Preposição.
MATEMÁTICA
16) O logotipo de uma empresa de tecnologia impresso em suas notas fiscais está representado a seguir e é constituído de
uma circunferência inscrita em um hexágono regular. Sabendo que o perímetro desse hexágono é 18 cm, qual é o valor
que melhor se aproxima do perímetro da circunferência? (Utitize para cálculo as aproximações: π = 3,14 e √3 = 1,73)

a)
b)
c)
d)

18,20 cm
17,50 cm
16,30 cm
15,70 cm

17) O número de alunos matriculados no ensino médio de um determinado colégio é 30% superior ao número de alunos
matriculados no ensino fundamental II. Sabe-se que do número de alunos do fundamental ll, 1/4 estão matriculados no 6º
ano, 20% no 7º ano, 0,3 no 8º ano e 35 alunos no 9º ano. Sabendo-se ainda que no ensino fundamental l, 1º ao 5º ano,
estão matriculados 94 alunos, conclui-se que o número total de alunos matriculados neste colégio é de:
a) 416
b) 423
c) 425
d) 432

18) No curso noturno de uma escola pública, em uma sala de aula do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) com 34 alunos
matriculados, a média de idade dos alunos é de 24 anos. Nessa sala, dois alunos com a mesma idade pediram
transferência e, quase ao mesmo tempo, dois novos alunos foram matriculados, sendo um com 32 anos e o outro com 50
anos, fazendo com que a nova média de idade da sala passasse a ser de 25 anos. Qual era a idade dos alunos que
pediram transferência?
a) 24
b) 23
c) 22
d) 21

19) Em uma aplicação financeira no sistema de capitalização simples, remunerada a 150% ao ano, aplicou-se uma certa
quantia e após 8 meses resgatou-se R$ 8.500,00. Qual foi o valor aplicado?
a) R$ 3.880,00
b) R$4.100,00
c) R$ 4.250,00
d) R$ 4.350,00

20) Uma cidade possui 25.000 eleitores sendo que destes, 45% são homens. Quando da última eleição, 10% dos eleitores
homens e 8% dos eleitores mulheres não compareceram para votar. Qual a porcentagem de eleitores ausentes na
eleição?
a) 8,9%
b) 9,0%
c) 9,1%
d) 9,2%

21) A hipotenusa de um triângulo retângulo é igual a 13 cm e seu maior cateto é igual a 12 cm. Qual a medida da área do
triângulo?
a) 28 cm2
b) 30 cm2
c) 32 cm2
d) 34 cm2

22) Qual o valor do número racional ―x" tal que, ao ser multiplicado por 4/ 5 e, em seguida, dividido por 3, resulta em 2?
a) 4,5
b) 5,4
c) 6,6
d) 7,5

23) Dos 36 alunos de uma turma do 9° ano do ensino fundamental, sabe-se que 2/9 gostam de natação, 11/18 de futebol,
1/12 de basquete e os demais não praticam nenhum tipo de esporte. Quantos alunos do 9° ano não praticam esportes?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

24) Três valores A, B e C quando somados totalizam 1.800 e sabe-se que o valor A é igual a 3/ 5 do valor B e que o valor B é
igual a 1/2 do valor C. Qual o menor valor entre os três?
a) 180
b) 200
c) 250
d) 300

25) Aplicado R$ 1.500,00 pelo sistema de capitalização simples, a uma taxa semestral de juro de 13,5%, resgatou-se R$
1.972,50 ao final da aplicação. Por quanto tempo esse valor ficou aplicado?
a) 18 meses.
b) 14 meses.
c) 12 meses.
d) 8 meses.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) Segundo a Lei 13.022/14, São princípios mínimos de atuação das guardas municipais, exceto
a) preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas;
b) patrulhamento preventivo;
c) zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município;
d) uso progressivo da força.

27) Segundo o Estatuto Geral das Guardas Municipais, são competências específicas das guardas municipais, respeitadas
as competências dos órgãos federais e estaduais, exceto
a) cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades;
b) interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das
condições de segurança das comunidades;
c) estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou de Municípios vizinhos, por meio da celebração de
convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;
d) a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.

28) Segundo a Lei 13.022/14, o funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios,
permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante
I - controle interno, exercido por corregedoria, naquelas com efetivo superior a 50 (cinquenta) servidores da guarda e em
todas as que utilizam arma de fogo, para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro; e
II - controle externo, exercido por ouvidoria, 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.
III - O Poder Executivo municipal poderá criar órgão colegiado para exercer o controle social das atividades de segurança
do Município, analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos e metas da política
municipal de segurança e, posteriormente, a adequação e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas
face aos resultados obtidos.
Está correto o contido em:
a) I e II, apenas
b) II e III, apenas
c) I e III, apenas
d) I, II e III.

29) Segundo o Estatuto do Idoso, assinale a alternativa 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)

c)

d)

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de
que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para
preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições
de liberdade e dignidade
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade militar e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
A garantia de prioridade compreende o atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos
públicos, não incluídos os privados prestadores de serviços à população;

30) Segundo o Estatuto do Idoso, assinale a alternativa incorreta
a) O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social.
b) O direito à liberdade compreende, entre outros, a faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços
comunitários, ressalvadas as restrições legais;
c) Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei administrativa
d) É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade

31) Segundo o Estatuto do idoso, julgue as assertivas a seguir
IEm todo atendimento de saúde, os maiores de oitenta anos terão preferência especial sobre os demais idosos,
exceto em caso de emergência
IIA participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos
50% (cinqüenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso
preferencial aos respectivos locais
IIIÉ assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, de 5% (cinco por cento) das vagas nos
estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade
ao idoso
Está correto o que se afirma em
a)
b)
c)
d)

I e II, apenas
II e III, apenas
I e III, apenas
I, II e III.

32) Segundo o estatuto do idoso, assinale a alternativa incorreta
a) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos
e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares
b) Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% (dez por cento) dos assentos para
os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para idosos
c) Constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento do idoso
d) Os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada

33) Segundo o previsto expressamente no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa 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) A garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias
c) O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos ir, vir e estar nos logradouros privados e espaços
comunitários, ressalvadas as restrições legais
d) É dever dos pais, apenas, velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer
tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor

34) Segundo o ECA, julgue os itens a seguir
IÉ 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

IIIII-

A busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do art. 25 desta Lei, respeitará o
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período
A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder
poder familiar

Está correto o que se afirma em
a)
b)
c)
d)

I e II, apenas
II e III, apenas
I e III, apenas
I, II e III.

35) Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a assertiva incorreta,
a) Os filhos havidos fora do casamento não poderão ser reconhecidos pelos pais, qualquer que seja a origem da
filiação
b) O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser
exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça
c) A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de
adoção
d) A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu
detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais

36) Sobre os requisitos para ser conselheiro tutelar, segundo o ECA, julgue os itens a seguir
Ireconhecida idoneidade moral;
IIidade superior a vinte e um anos;
IIIresidir no município.
Está correto o que se afirma em
a)
b)
c)
d)

I e II, apenas
II e III, apenas
I e III, apenas
I, II, III.

37) Segundo a Lei Complementar 602/11, não poderá a Guarda Civil Municipal, nos limites das suas finalidades
constitucionais,
a) colaborar mediante convênio, com os órgãos responsáveis pela segurança pública, na conformidade com o disposto
na legislação federal e estadual
b) auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção do Prefeito
c) colaborar mediante solicitação da autoridade de trânsito do Município, na fiscalização e orientação do trânsito
d) Investigar o infrator da lei, através de p2

38) Segundo a LC 602/11, da GCM Praia Grande, assinale a alternativa correta
a) O concurso será realizado em duas fases eliminatórias
b) Ainda durante o Curso, à critério da Administração Municipal, e havendo disponibilidade orçamentária e Financeira,
poderá ser concedido Vale Transporte aos ― Alunos Guardas ‖, incorporada ao Patrimônio dos beneficiários para
todos os efeitos
c) A promoção consiste na mudança de classe em que esteja posicionado o Guarda Civil Municipal para a classe
imediatamente inferior
d) O Guarda Civil Municipal, que contar com mais de 35 anos de efetivo exercício, se homem, deverá ser promovido
por antiguidade.

39) Sobre a Jornada de Trabalho a que são submetidos os GCMs em praia grande, assinale a alternativa incorreta
a) A Jornada Normal de Trabalho é não superior a 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) semanais, destinada
aos Guardas Civis Municipais com atividade meramente administrativa na Corporação

b)
c)
d)

A Jornada Especial de Trabalho é em regime de escala por plantões, caracterizando-se pela prestação de serviços
em horário variável, com a duração máxima de 12 (doze) horas cada, aplicável a todos os Guardas Civis Municipais
Em jornada especial de trabalho, o servidor não ficará sujeito ao cumprimento de plantões extras ou excepcionais
Os plantões extras ocorrerão de acordo com a necessidade do serviço, a critério da administração da Guarda Civil
Municipal

40) Sobre as condutas proibidas ao GCM de Praia Grande, segundo a lei 602/11, mais especificamente pelas condutas
punidas com repreensão, assinale a incorreta ( que não é punida com repreensão)
a) Deixar de registrar os telefonemas ou a comunicação a receber
b) não levar a falta ou irregularidade que presenciar, ou de quem tiver ciência que não lhe couber reprimir, ao
conhecimento de autoridade competente, no mais curto prazo
c) divulgar decisão, despachos, ordens, ou informação antes da respectiva publicação
d) fazer a manutenção, reparo ou tentar fazê-lo, sem autorização, de material que esteja sob sua responsabilidade

41) Segundo o Código Penal, assinale a alternativa correta
a) Homicídio simples consiste na conduta de matar alguem
b) É possível o feminicídio contra o homem
c) No homicídio culposo, a pena é aumentada de 2/3 (dois terços), se o crime resulta de inobservância de regra técnica
de profissão
d) Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça
não está previsto no código penal

42) Segundo o Código penal, assinale a alternativa correta
a) Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após é tipificado como aborto
b) Não se pune o aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante
c) Se a lesão corporal culposa resulta Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias, ela será de
natureza grave
d) A lesão será corporal de natureza gravíssima se causar debilidade permanente de membro, sentido ou função

43) Sobre os crimes contra a honra, previstos no Código Penal, analise as assertivas abaixo
IComete crime de calúnia quem imputa falsamente fato definido como crime
IIÉ punível a calúnia contra os mortos
IIINão constituem injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou
por seu procurador

Está correto o que se afirma em
a)
b)
c)
d)

I e II, apenas
II e III, apenas
I e III, apenas
I, II e III.

44) A respeito dos crimes contra o patrimônio, julgue os itens a seguir
ISe o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de
detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa
IIA pena do crime de furto é de reclusão de três a oito anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a
ser transportado para outro Estado ou para o exterior
IIISubtrair o condômino, co-herdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa
comum, comete o crime de furto qualificado

Está correto o que se afirma em
a)

I e II, apenas

b)
c)
d)

II e III, apenas
I e III, apenas
I, II e III.

45) A despeito dos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa correta
a) Comete o delito de peculato, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio
b) No caso do peculato culposo, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se
lhe é posterior, reduz em 1/3 a pena imposta.
c) Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei é punido com reclusão
d) Comete Corrupção ativa, Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida

46) Segundo a declaração universal dos direitos humanos, assinale a alternativa correta
a) Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos
b) será também feita distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que
pertença uma pessoa
c) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e a pena de morte estão proibidos em todas as suas
formas
d) Ninguém será submetido a tortura, excesso quando houverem muitas vítimas a serem resgatadas em guerra

47) Segundo a declaração universal dos direitos humanos, assinale a alternativa correta
a) Todo o homem tem o direito de deixar qualquer país, exceto o próprio, e a este regressar.
b) Todo o homem, vítima de perseguição, não tem o direito de procurar asilo em outros países
c) Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, exceto 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.

48) Segundo a Constituição Federal, assinale a alternativa correta a despeito da segurança pública
a) A polícia federal, instituída por lei como órgão temporário, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira
b) A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destinase, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais
c) compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades
legislativos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei
d) Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações,
conforme dispuser a lei

49) São fundamentos da República Federativa do Brasil, exceto
a) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
b) pluralismo político
c) a cidadania
d) independência nacional

50) Segundo o artigo 5º da Constituição Federal, 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, nos termos seguintes
a) é livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato
b) a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em
caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia ou noite, por determinação judicial
c) é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar
d) Não haverá penas de morte.

