PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2019

GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3ª CLASSE
NOME DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

A

INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 9 (nove) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta)
questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 15 (quinze) questões,
Raciocínio Lógico 5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões e Conhecimentos
Específicos 25 (vinte e cinco) questões.

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique
o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas
reclamações posteriores nesse sentido.
IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer
erro, notifique o fiscal.
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme
o exemplo no próprio cartão de respostas.
VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de
nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações
registradas no caderno não serão levadas em consideração.
X. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar
o cartão de respostas.
XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 03 (três) horas após seu início.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.
Boa Prova!
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IBFC_01_A

RASCUNHO

3)
LINGUA PORTUGUESA
Leia com atenção a tira de “Hagar, o Horrível”,
escrita pelo cartunista Chris Browne, para
responder às questões 1, 2 e 3.

Leia o trecho abaixo extraído do texto lido na
tira e assinale a alternativa correta que
preencha
respectivamente
as
lacunas,
preservando o seu sentido original e
respeitando a Gramática Normativa da Língua
Portuguesa.
“O que ______ o direito de ______ ordens assim?”
a)
b)
c)
d)

1)

De acordo com a tira, leia as alternativas abaixo
e assinale a correta.
a) A expressão “para o fogo” foi empregada de
maneira equivocada, pois ganha o sentido de
que o fogo é uma personagem, personificada,
que pediu para Hagar cortar lenha para ele.
b) A pergunta feita no primeiro quadrinho tem a
intenção de demonstrar a insatisfação de
Hagar com a ordem dada pela mulher, já que
ela preparou apenas um frango assado e
bolinhos para o jantar.
c) Hagar resolve cortar lenhas ao ceder à
chantagem feita, indiretamente, pela mulher.
d) A expressão “a vida é feita de trocas” é um
desabafo da personagem, que gostaria de
trocar os papéis sociais com a esposa,
preferindo fazer o jantar enquanto ela cortava a
lenha.

2)

dá à você / dar-me.
dá-lhe a/ dar-me.
dá para à senhora/ me dar.
te dá/ dar para mim.

Leia com atenção a crônica abaixo, do escritor Luis
Fernando Verissimo, para responder às questões
4 e 5.
PAI NÃO ENTENDE NADA
— Um biquíni novo?
— É, pai.
— Você comprou um no ano passado!
— Não serve mais, pai. Eu cresci.
— Como não serve? No ano passado você tinha 14
anos, este ano tem 15. Não cresceu tanto assim.
— Não serve, pai.
— Está bem, está bem. Toma o dinheiro. Compra um
biquíni maior.

A partir da leitura atenta da tira e da Gramática
Normativa da Língua Portuguesa, analise as
afirmativas abaixo.

— Maior não, pai. Menor.

I.

4)

A locução verbal “vá cortar” no primeiro
quadrinho está conjugada no presente do
imperativo, o que dá o tom de ordem à fala
da mulher de Hagar.
II. A expressão “assim”, no primeiro quadrinho,
funciona como um advérbio de modo ligado
ao verbo “dar”, que reforça a indignação de
Hagar contra o jeito direto e explícito com
que a sua mulher se dirige a ele.
III. A palavra “assado” é um adjetivo que se liga
aos substantivos “frango” e “bolinhos”,
caracterizando-os na frase.
IV. No último quadrinho, o cartunista usa
elementos não-verbais dentro do balão de
diálogo, para destacar a expressão “ai ai”,
que funciona como advérbio de lugar.

Aquele pai, também, não entendia nada.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
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Considerando a leitura atenta do trecho “Não
serve mais, pai. Eu cresci.”, contextualizado na
crônica lida, assinale a alternativa incorreta.
a) O verbo “crescer”, enunciado pela filha, tem
seu significado associado, principalmente, às
transformações psicossociais ligadas à
transição da infância para adolescência.
b) Por ter crescido, a filha não se contenta com o
biquíni antigo por uma questão meramente
quantitativa: pelo consumismo adolescente,
que deseja comprar mercadorias, muitas vezes
idênticas, apenas pelo prazer de comprar.
c) O verbo “servir” assume no discurso da filha
uma conotação de “gosto”, de preferência
estética.
d) As diferentes e distintas perspectivas do pai e
da filha, tanto em relação ao gênero, quanto à
idade, contribuem para a construção do efeito
humorístico do texto.
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5)

A partir da leitura atenta da crônica e da
Gramática Normativa da Língua Portuguesa,
analise as afirmativas abaixo.

6)

De acordo com a leitura atenta do texto,
assinale a alternativa correta.
a) O texto é marcado pela predominância de
sequências descritivas, que caracterizam o seu
gênero, relatório.
b) O texto é constituído predominantemente por
sequências narrativas, o que está de acordo com
a sua natureza ficcional.
c) O texto é marcado pela predominância de
sequências expositivas e argumentativas, que
caracterizam o gênero artigo de opinião.
d) O texto é constituído predominantemente por
sequências injuntivas, já que seu autor se
refere diretamente ao interlocutor diversas
vezes ao longo do texto, com o objetivo de
convencê-lo a tomar diversas atitudes.

7)

A partir da leitura atenta do texto e da
Gramática Normativa da Língua Portuguesa,
assinale a alternativa incorreta.
a) No trecho a seguir “estimular não somente o
ensino cognitivo e intelectual”, a expressão
destacada tem o sentido adversativo.
b) No trecho a seguir “portanto, ter contato com
os dois métodos desde cedo ajudaria os
estudantes a optarem”, a expressão destacada
tem o sentido conclusivo.
c) No trecho a seguir “ou o EAD ao ingressarem
na universidade.”, a expressão destacada tem
o sentido alternativo.
d) No trecho a seguir “pois trata-se de uma
oportunidade para as escolas”, a expressão
destacada tem o sentido explicativo.

8)

Considerando o texto e a Gramática Normativa
da Língua Portuguesa, analise as afirmativas
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) No trecho-título “Tecnologia pode afetar
positivamente”, a palavra “positivamente” é
um advérbio de afirmação que está ligado ao
verbo “afetar”.
( ) No trecho “ensino cognitivo e intelectual, como
também o desenvolvimento socioemocional, de
modo que, juntos”, a palavra “juntos” faz
referência apenas às expressões “ensino
cognitivo e intelectual”.
( ) No trecho “20% da carga horária do curso
diurno poderá ser ofertada na modalidade de
educação
a distância”, a voz verbal da
expressão destacada está na voz reflexiva.
( ) No trecho “Este modelo está em alta no Brasil”,
o pronome demonstrativo “este” destacado tem
a função anafórica de retomar um trecho, ou
termo, que foi citado anteriormente.
( ) No trecho “pois trata-se de uma oportunidade
para as escolas”, a expressão em destaque
pode ser substituída sem prejuízo de sentido ou
correção gramatical pela expressão: “às”.

I.

O substantivo “pai” presente no título e na
última linha do texto possui uma diferença
de significado: no primeiro caso, seu sentido
é indeterminado, referindo-se aos pais de
maneira geral; no segundo, é determinado,
referindo-se especificamente a um pai.
II. Ao iniciar o texto com uma frase
interrogativa “— Um biquíni novo?”, o autor
compromete a intepretação geral da
crônica, já que sem a devida introdução,
feita por uma frase afirmativa, todo o texto
perde o sentido.
III. A expressão “No ano passado você tinha 14
anos, este ano tem 15. Não cresceu tanto
assim.” revela a ignorância do pai a respeito
do rápido processo de crescimento físico
dos adolescentes, o que explica o título do
texto.
IV. A palavra “pai” na frase “— Maior não, pai.
Menor.” é classificada como vocativo, pois
dirige-se diretamente ao interlocutor, por
isso, ela está separada por vírgula na frase.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Leia atentamente o texto abaixo para responder às
questões 6, 7, 8 e 9 a seguir.
Tecnologia pode afetar positivamente a educação
(TOMBORELLI, Paula)
(adaptado)
Desafios e oportunidades estão por vir no
sistema educacional brasileiro. (...) Mas, o que pode
mudar? A começar pela cultura educacional, estimular
não somente o ensino cognitivo e intelectual, como
também o desenvolvimento socioemocional, de modo
que, juntos, sirvam de princípio para transmitir valores,
conhecimentos e habilidades.
Uma novidade no ensino médio é que até 20%
da carga horária do curso diurno poderá ser ofertada na
modalidade de educação a distância (EAD), chegando
a 30% no curso noturno. Este modelo está em alta no
Brasil (em cursos superiores e corporativos), portanto,
ter contato com os dois métodos desde cedo ajudaria
os estudantes a optarem entre o presencial ou o EAD
ao ingressarem na universidade.
Em ambos os casos, estimular o uso de outras
tecnologias seria um passo importante, pois trata-se de
uma oportunidade para as escolas se adequarem a
novos formatos e modernizarem seus modelos de
ensino, o que proporcionaria mais igualdade na
distribuição da educação.
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a)
b)
c)
d)

V,V,F,F,F.
F,F,V,V,V.
V,F,F,V,F.
F,V,F,F,V.

9)

Leia o parágrafo abaixo extraído do texto lido e
assinale
a
alternativa
que
preencha
respectivamente as lacunas, preservando o
seu sentido original e respeitando a Gramática
Normativa da Língua Portuguesa.

11) Compare as informações do infográfico com as
paráfrases abaixo e, de acordo com o sentido
original do texto e com a Norma Gramatical da
Língua Portuguesa, assinale a alternativa
incorreta.

Em ambos os casos, estimular o uso de outras
tecnologias ______________ pois trata-se de uma
oportunidade para as escolas ______________a novos
formatos e modernizarem seus modelos de ensino,
______________mais igualdade na distribuição da
educação.

a) A inteligência interpessoal caracteriza-se pelo
reconhecimento
e
compreensão
dos
sentimentos, motivações e intenções do outro.
b) A inteligência naturalista é caracterizada pela
capacidade de distinguir e identificar diferentes
tipos de plantas, animais e fenômenos da
natureza.
c) A inteligência musical é caracterizada pela
capacidade de produção e compreensão de
diferentes sons.
d) A inteligência intrapessoal caracteriza-se pela
competência de estimular o autoconhecimento,
seus sentimentos e desejos, em função do
interesse alheio.

a) poderia ser uma atitude significativa adaptaremse/ gerando
b) tenderia a ser um retrocesso/ boicotarem-se/ o
que vetaria
c) haveria de ser um ato importante/ ajustaremse/ o que preservaria
d) seria um procedimento fundamental/ se
moldarem/ rejeitando
Observe o infográfico sobre as múltiplas
inteligências abaixo e responda às questões 10, 11
e 12 a seguir.

12) De acordo com a Gramática Normativa da Língua
Portuguesa, sobre os antônimos das palavras
“compreensão / distinção / motivação”,
respectivamente
ordenados,
assinale
a
alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

incompreensão / diferença / tédio.
ignorância / semelhança / indiferença.
ódio / indistinção / incentivo.
entendimento / discernimento / encorajamento.

Leia atentamente o texto a seguir para responder às
questões 13, 14 e 15.
Pressentimento
Elton Medeiros
Ai! ardido peito,
quem irá entender o teu segredo?
Quem irá pousar em teu destino?
E depois morrer do teu amor?
Ai! mas quem virá?
Fonte: Tribuna de Ituverava

10) De acordo com a leitura atenta do infográfico,
assinale a alternativa correta.
a) O gênero infográfico faz uso de uma linguagem
densa,
priorizando
a
quantidade
de
informações em detrimento da clareza da sua
exposição.
b) O texto faz uso de nove imagens para ilustrar
os nove tipos diferentes de inteligência de
forma ilustrativa e clara.
c) Os verbos presentes no texto estão conjugados
predominantemente na forma nominal do
gerúndio.
d) O infográfico caracteriza-se pela combinação
sintética do texto verbal e não verbal, com o
intuito de produzir uma comunicação clara e
precisa.

Me pergunto a toda hora
e a resposta é o silêncio
que atravessa a madrugada.
Vem, meu novo amor,
vou deixar a casa aberta
já escuto os teus passos
procurando meu abrigo.
Vem, que o sol raiou
os jardins estão florindo
tudo faz pressentimento
que este é o tempo ansiado
de se ter felicidade.
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13) A partir da leitura atenta do texto e da
Gramática Normativa da Língua Portuguesa,
assinale a alternativa incorreta.
a) De acordo com a leitura integral do texto, é
possível dizer que o pressentimento do “eulírico” é pessimista.
b) A gramática normativa alerta para não começar
frases com pronomes pessoais do caso
oblíquo. No entanto, é correto afirmar que no
caso de canções, e outros gêneros artísticos,
deve prevalecer a licença poética sendo
possível a construção de versos como “me
pergunto a toda hora”.
c) A afirmação de que “a resposta é o silêncio” é
uma forma paradoxal de dizer que alguém
respondeu sem responder.
d) No verso “vem, que o sol raiou”, a palavra “que”
tem sentido explicativo e é sintaticamente
classificada como Conjunção Coordenada
Explicativa.

RACIOCÍNIO LÓGICO
16) Considere as proposições abaixo, P1 e P2, que
são parte de um material utilizado no curso
sobre o Código de Conduta Funcional (CCF)
promovido pela Controladoria Geral da
Prefeitura de São Paulo - Divisão de Promoção
da Ética Coordenadoria de Promoção da
Integridade - COPI.
P1: Ética não é julgar o comportamento alheio
a partir de um código moral próprio.
P2: Ética não é um valor religioso.
Considerando a relação de conjunção (e) das
duas proposições acima: “P1 ∧ P2”, assinale a
alternativa que apresenta corretamente a
análise por meio de uma tabela-verdade.
a)

14) A partir da leitura atenta da letra da canção e
da Gramática Normativa da Língua Portuguesa,
analise as afirmativas abaixo.

I.

Para construir o efeito estético desejado na
canção, o eu-lírico vale-se da utilização da
descrição de pelo menos dois sentidos:
imagens e sons.
II. A resposta à pergunta feita no início da
segunda estrofe é dada no fim da música: o
eu-lírico descobre quem virá preencher o
vazio em seu peito.
III. Existe uma diferença semântica entre as
duas primeiras estrofes e o resto da canção:
enquanto as duas primeiras evocam
imagens de sofrimento e agonia, o resto da
música desperta a esperança de conforto e
amor.
IV. É correto afirmar, com base em pesquisas
da nossa época que, a ansiedade é uma
doença grave que deve ser combatida, por
isso, devemos interpretar que o trecho “esse
é o tempo ansiado” tem uma conotação
pessimista por parte do autor.

b)

c)

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

15) Leia os versos abaixo, retirados da canção
“Pressentimento”, e assinale a alternativa
correta quanto ao que possui uma construção
metafórica.
a)
b)
c)
d)
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“me pergunto a toda hora”.
“vem, meu novo amor,”.
“os jardins estão florindo”.
“tudo faz pressentimento”.
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d)

P1

P2 P1 ∧ P2

V

V

V

V

F

V

F

V

F

F

F

F

P1

P2

P1 ∧ P2

V

V

V

V

F

F

F

V

V

F

F

F

P1

P2

P1 ∧ P2

V

V

V

V

F

F

F

V

F

F

F

F

P1

P2

P1 ∧ P2

V

V

F

V

F

F

F

V

F

F

F

F

17) Na lógica propositiva a negação da disjunção
inclusiva (ou) entre duas proposições é dada
pela relação bicondicional. Considere a
proposição composta:
“Se João está falando a verdade, então Jonas
é culpado ou Alberto mentiu.”

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
21) Originalmente o texto abaixo se apresentava da
seguinte forma:
"Guarda Civil Municipal"

Assinale, dentre as alternativas, àquela que
apresenta corretamente a negação lógica
dessa proposição composta.
a) João está mentindo, Jonas é inocente e Alberto
fala a verdade
b) João está falando a verdade se, e somente se,
Jonas é culpado e Alberto mentiu
c) João está mentindo, e Jonas é inocente se e
somente se, Alberto não fala a verdade
d) João está falando a verdade, e Jonas é culpado
18) Servidores públicos em geral têm Códigos de
Ética editados pelo Poder Legislativo
correspondente à esfera em que se encontram.
Nesse sentido, considere a proposição abaixo
“Se um servidor público é bom, então ele atua
seguindo as normas do Estado na execução de
suas tarefas"
Assinale
a
alternativa
que
apresenta
corretamente a negação da proposição.
a) Um servidor público não é bom se ele atua
contrariando as normas do Estado na execução
de suas tarefas
b) Um servidor público é bom, e ele não atua
seguindo as normas do Estado na execução de
suas tarefas
c) Se um servidor público é ruim, então ele não
atua seguindo as normas do Estado na
execução de suas tarefas
d) Um servidor público é bom, ou ele não atua
seguindo as normas do Estado na execução de
suas tarefas
19) Entre as alternativas abaixo, assinale aquela
que apresenta uma tautologia.
a) Roberto é culpado ou Roberto é inocente
b) Se Roberto é culpado então é inocente
c) Se Roberto é culpado então José é inocente
d) Roberto não é culpado, nem é inocente
20) Em lógica proposicional, a equivalência da
negação da conjunção, e da disjunção
inclusiva entre duas proposições é realizada
pelas chamadas Leis de De Morgan. Sendo
assim, considere a proposição composta:
“O suspeito A estava sozinho, ou o suspeito A
estava com o suspeito B”
Assinale a alternativa que, corretamente
indica, a expressão equivalente à negação
lógica da proposição.
a) O suspeito A não estava sozinho, e o suspeito
A não estava com o suspeito B
b) O suspeito A não estava sozinho, ou suspeito
A não estava com o suspeito B
c) O suspeito A estava sozinho, e o suspeito A
não estava com o suspeito B
d) Se o suspeito A não estava sozinho, então o
suspeito A estava com o suspeito B

Após a edição pelo Microsoft Word esse texto
ficou da seguinte maneira:
"Guarda Civil Municipal"
Quanto aos recursos que foram utilizados, na
formatação desse texto, assinale a alternativa
correta.
a) sublinhado e negrito
b) itálico e negrito
c) capitalização e sublinhado
d) itálico e capitalização
22) O Microsoft Excel é composto de linhas e
colunas. Respectivamente às linhas e colunas
são representadas da seguinte forma:
a) as linhas por símbolos e as colunas por letras
b) as linhas por letras e as colunas por números
c) as linhas por números e as colunas por
símbolos
d) as linhas por números e as colunas por letras
23) Leia a frase abaixo referente aos conceitos
básicos de proteção e segurança da
informação:
"Em informática, um(a) ______ de computador
é um _______ malicioso".
Assinale a alternativa que preencha correta e
respectivamente as lacunas.
a) bactéria - hardware
b) vírus - hardware
c) vírus - software
d) bactéria - software
24) Quanto aos conceitos básicos sobre
Internet/Intranet e de Correio Eletrônico,
analise as afirmativas abaixo e dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) a Intranet é uma subdivisão da Internet dividida
pelos continentes do mundo.
( ) pode-se utilizar o correio eletrônico por meio
dos navegadores da Internet.
( ) tanto a Internet, como a Intranet, utilizam do
protocolo de comunicação TCP/IP.
Assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo.
a) V, F, F
b) V, V, F
c) F, V, V
d) F, F, V
25) Assinale, das alternativas abaixo, a única que
identifica incorretamente um dispositivo para
armazenamento de dados.
a) USB
b) disco rígido
c) DVD-ROM
d) pen drive
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29) Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nº 8.069/1990), analise as afirmativas
abaixo e assinale a alternativa correta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) No que se refere às disposições sobre
segurança pública na Constituição Federal de
1988, assinale a alternativa correta.
a) São órgãos pertencentes à segurança pública
às policias civis, polícias militares, corpos de
bombeiros militares e os agentes de saúde
b) A segurança pública é direito apenas daqueles
que pagam os impostos e taxas em dia
c) Às polícias civis, dirigidas por delegados de
polícia de carreira, incumbem, ressalvada a
competência da União, as funções de polícia
judiciária e a apuração de infrações penais,
exceto as militares
d) As polícias militares e corpos de bombeiros
militares subordinam-se apenas aos Prefeitos
dos Municípios

II.

As disposições do Estatuto da Criança e do
Adolescente não abrangem as gestantes.

proteção à vida e à saúde, mediante a
efetivação de políticas sociais públicas que
permitam
o
nascimento
e
o
desenvolvimento sadio e harmonioso, em
condições dignas de existência.

a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas
Apenas as afirmativas II e III estão corretas
As afirmativas I, II e III estão corretas
Apenas as afirmativas I e III estão corretas

30) O Estatuto do Desarmamento (Lei n°
10.826/2003) trouxe importantes disposições
sobre o registro, posse e comercialização de
armas de fogo e munição. Sobre o assunto,
analise as afirmativas abaixo e dê valores de
Verdadeiro (V) ou Falso (F).

28) Acerca das formas de violência contra a mulher
estabelecidas na Lei Maria da Penha
(Lei n° 11.340/2006), assinale a alternativa
incorreta.
a) Para configurar a violência patrimonial é
necessária a destruição total dos objetos da
vítima, não bastando a destruição parcial
b) A violência psicológica é uma forma de
violência contra mulher entendida, em suma,
como qualquer conduta que lhe cause dano
emocional e diminuição da autoestima ou que
lhe
prejudique
e
perturbe
o
pleno
desenvolvimento
c) A configuração de calúnia, injúria e difamação
contra mulher configura forma de violência
moral
d) A violência sexual é configurada, dentre outras
hipóteses, quando se impede a mulher de usar
qualquer método contraceptivo ou que a force
ao matrimônio, à gravidez ou ao aborto
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Os casos de suspeita ou confirmação de
castigo físico, de tratamento cruel ou
degradante e de maus-tratos contra criança
ou adolescente serão obrigatoriamente
comunicados ao Conselho Tutelar da
respectiva localidade, sem prejuízo de
outras providências legais.

III. A criança e o adolescente têm direito a

27) Sobre a competência das guardas municipais,
estabelecida pelo Estatuto Geral das Guardas
Municipais (Lei Federal nº 13.022/2014),
assinale a alternativa correta.
a) Para a proteção sistêmica da população que
utiliza os bens, serviços e instalações
municipais, as guardas municipais devem atuar
apenas posteriormente à ocorrência de dano
b) Ações conjuntas que contribuam com a paz
social são competência do Estado e da
sociedade civil, não merecendo colaboração
das guardas municipais
c) Ao presenciar uma ocorrência emergencial,
o(a) guarda municipal deverá garantir o seu
atendimento, mas não poderá prestá-lo direta e
imediatamente quando deparar-se com elas
d) É competência geral das guardas municipais a
proteção de bens, serviços, logradouros
públicos municipais e instalações do Município

I.
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( ) Ao comercializar a arma de fogo, a empresa
deverá comunicar a venda à autoridade
competente, sendo que a comunicação
dispensa a manutenção de banco de dados
próprios, que ficará exclusivamente como
encargo do Poder Público.
( ) As armas de fogo comercializadas por
empresas, enquanto não forem vendidas, ficam
registradas como propriedade das empresas
que a comercializam.
( ) A munição deve ser adquirida em quantidade
predefinida, podendo ou não ser de calibre
correspondente à arma registrada.
Assinale a alternativa que apresenta
sequência correta de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

V, V, F
F, V, F
V, F, V
F, F, V

a

31) A Lei de Crimes Ambientais (Lei n° 9.605/1998)
traz disposições sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente. Sobre
esse assunto, assinale a alternativa correta.
a) A personalidade da pessoa jurídica pode ser
desconsiderada sempre que for obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados à
qualidade do meio ambiente
b) No caso de pena de multa, a autoridade
competente
apenas
observará
os
antecedentes do infrator, mas não sua situação
econômica
c) Caso um representante legal ou contratual de
uma pessoa jurídica cometa uma infração
ambiental, a pessoa jurídica não poderá
responder pela infração em hipótese alguma
d) A interdição temporária de direitos enquadra-se
como uma pena privativa de liberdade
32) Com a instituição do Estatuto do Idoso (Lei n°
10.741/2003) foram regulados os direitos
assegurados às pessoas com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos. A respeito desse
assunto, assinale a alternativa correta.
a) A responsabilidade de prestação de alimentos
aos idosos é subsidiária e cabe ao alimentante
optar por sua prestação
b) Não há hipótese de fixação de limite máximo de
idade na admissão de qualquer trabalho ou
emprego, mesmo quando a natureza do cargo
o exigir
c) Dentre os idosos, é assegurada prioridade
especial aos maiores de oitenta anos,
atendendo-se suas necessidades sempre,
preferencialmente, em relação aos demais
idosos
d) O Poder Público é o único que tem o dever de
prevenir a ameaça ou violação aos direitos do
idoso
33) A Constituição Federal de 1988 elenca os
objetivos
fundamentais
da
República
Federativa do Brasil. Dentre as alternativas
abaixo, assinale a que apresenta um desses
objetivos fundamentais.
a) Conceder asilo político
b) Garantir o desenvolvimento nacional
c) Assegurar a defesa da paz
d) Estabelecer cooperação entre os povos para o
progresso da humanidade
34) A organização
político-administrativa
é
estabelecida pela Constituição Federal de
1988. Sobre esse assunto, assinale a
alternativa incorreta.
a) Os Territórios Federais integram a União
b) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios recusar fé aos
documentos públicos
c) A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios são entes federativos autônomos
d) Através de referendo, aprovado pela população
diretamente interessada, os Estados poderão
incorporar-se entre si, subdividir-se ou
desmembrar-se

35) Dentre as alternativas abaixo, assinale a que
apresenta
uma
hipótese
correta
de
competência legislativa privativa da União.
a) Trânsito e transporte
b) Orçamento
c) Produção e consumo
d) Procedimentos em matéria processual
36) Sobre os Estados Federados na Constituição
Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo
e assinale a alternativa correta.
Os Estados organizam-se e regem-se por
I.
Lei Orgânica, observados os princípios da
Constituição Federal.
II. Cabe aos Estados explorar diretamente, ou
mediante concessão, os serviços locais de
gás canalizado.
III. Para a instituição de regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões, é
necessário lei complementar estadual.
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
c) As afirmativas I, II e III estão corretas
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
37) Os Municípios são pessoas jurídicas de direito
público interno. No que diz respeito a esse ente
federativo e as disposições da Constituição
Federal de 1988, assinale a alternativa correta.
a) Os vereadores são invioláveis por suas
opiniões, palavras e votos em todo território
nacional
b) O total da despesa com a remuneração dos
Vereadores não poderá ultrapassar o montante
de cinco por cento da receita do Município
c) A Câmara Municipal não gastará mais de
cinquenta por cento de sua receita com folha de
pagamento
d) O Prefeito Municipal cometerá crime de
responsabilidade se, até o quinto dia útil do
mês, não efetuar os repasses de sua
competência
38) A Constituição Federal de 1988 traz diversas
disposições sobre a Administração Pública.
Acerca desse assunto, analise as afirmativas
abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou
Falso (F).
( ) Os princípios da eficiência, moralidade,
publicidade, impessoalidade e legalidade
deverão ser obedecidos por toda a
Administração Pública direta e indireta.
( ) Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder
Executivo.
( ) O direito à livre associação sindical é garantido
ao servidor público civil.
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Assinale a alternativa que apresenta
sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, F
b) F, V, F
c) V, F, V
d) F, F, V

a
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39) A Câmara dos Deputados compõe-se de
representantes do povo, eleitos, pelo sistema
proporcional, em cada Estado, em cada
Território e no Distrito Federal. Assinale a
alternativa que apresenta corretamente uma
das competências privativas da Câmara dos
Deputados.
a) Processar e julgar o Presidente e o VicePresidente da República nos crimes de
responsabilidade
b) Proceder à tomada de contas do Presidente da
República, quando não apresentadas ao
Congresso Nacional dentro de sessenta dias
após a abertura da sessão legislativa
c) Aprovar previamente, por voto secreto, após
arguição em sessão secreta, a escolha dos
chefes de missão diplomática de caráter
permanente
d) Autorizar operações externas de natureza
financeira, de interesse da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios
40) Sobre as espécies de atos administrativos,
assinale
a
alternativa
que
apresenta
corretamente
a
definição
de
atos
administrativos negociais.

42) Nos que diz respeito às disposições sobre
servidores públicos na Lei Orgânica do
Município de Conde/PB, assinale a alternativa
incorreta.
a) Será concedido à servidora pública gestante o
direito à licença pelo prazo de cento e oitenta
dias
b) O servidor público estável será reintegrado no
cargo anteriormente ocupado quando for
invalidada a sentença judicial de sua demissão
c) Ficará em disponibilidade remunerada o
servidor público estável caso seja extinto o
cargo ou declarada a sua desnecessidade
d) Para as promoções nos cargos organizados
por carreira será considerado apenas o
merecimento
43) O processo administrativo é regido por regras
próprias e disciplinado pela Lei n° 9.784/1999.
Sobre esse assunto, assinale a alternativa
correta.
a) Os órgãos possuem personalidade jurídica e
autonomia financeira, podendo atuar de forma
autônoma

a) São atos que emanam conteúdo geral e
abstrato visando à correta aplicação da lei
b) São atos que visam disciplinar o funcionamento
da Administração e a conduta de seus agentes
c) São atos que expressam declaração de
vontade da Administração coincidente com
interesses do particular
d) São atos que a Administração certifica ou
atesta um fato sem vincular ao seu conteúdo

b) A adoção de formas simples, suficientes para
propiciar adequado grau de certeza, segurança
e respeito aos direitos dos administrados é um
dos critérios do processo administrativo
c) Assim como no processo judicial, é vedado o
impulso oficial nos processos administrativos
d) Por ter um procedimento mais simples, no
processo administrativo não é necessária a
indicação dos pressupostos de fato e de direito
que determinarem a decisão

41) No que diz respeito ao Poder de Polícia
Administrativa, analise as afirmativas abaixo e
assinale a alternativa correta.

I.

O exercício do Poder de Polícia
Administrativa, quando desempenhado pelo
órgão competente nos limites da lei
aplicável, é considerado regular.

II.

44) No que se refere ao regime jurídico dos bens
públicos no ordenamento jurídico brasileiro,
assinale a alternativa correta.

A Administração Pública pode limitar e
disciplinar direito, interesse ou liberdade
quando exercer o Poder de Polícia
Administrativa.

III. Não há definição expressa de Poder de
Polícia na legislação brasileira.
a)
b)
c)
d)
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Apenas as afirmativas I e II estão corretas
Apenas as afirmativas II e III estão corretas
As afirmativas I, II e III estão corretas
Apenas as afirmativas I e III estão corretas

IBFC_01_A

a) Os bens de uso comum do povo são os bens
públicos a que se tenha dado estrutura de
direito privado
b) Enquanto conservarem a sua qualificação, os
bens de uso especial são inalienáveis
c) Caso sejam ocupados por 15 anos
ininterruptamente e de boa-fé, os bens públicos
poderão ser adquiridos por usucapião
d) São considerados bens públicos os bens
pertencentes às associações e fundações

45) Acerca dos bens patrimoniais do Município de
Conde e as disposições de sua Lei Orgânica,
analise as afirmativas abaixo e assinale a
alternativa correta.

48) Sobre a perda do mandato dos Deputados e
Senadores, assinale a alternativa que
apresenta uma hipótese em que não perderá o
mandato.

I.

Compete ao Governador a administração
dos bens e instalações do Município.
II. Os bens públicos tornar-se-ão indisponíveis
ou disponíveis por meio, respectivamente,
de afetação ou desafetação, nos termos da
lei.
III. A Guarda Civil Municipal tem a finalidade de
oferecer a segurança necessária, para
assegurar o perfeito funcionamento dos
órgãos municipais.
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas
Apenas as afirmativas II e III estão corretas
As afirmativas I, II e III estão corretas
Apenas as afirmativas I e III estão corretas

46) O Estatuto Geral das Guardas Municipais
(Lei nº 13.022/2014) traz importantes definições
para o exercício dessa profissão. Sobre esse
assunto, assinale a alternativa correta.
a) A guarda municipal é subordinada ao chefe do
Poder Legislativo municipal
b) Os serviços da guarda municipal são
específicos de cada Município, não podendo
ser utilizados reciprocamente de maneira
compartilhada em nenhuma hipótese
c) Para denominar a estrutura hierárquica da
guarda municipal é necessário utilizar
denominação idêntica a das forças militares,
quanto aos postos e graduações, títulos,
uniformes, distintivos e condecorações
d) A idoneidade moral comprovada por investigação
social e certidões expedidas perante o Poder
Judiciário estadual, federal e distrital é um dos
requisitos básicos para investidura em cargo
público na guarda municipal
47) A Lei nº 894/2016, de 14 de Junho de 2016,
instituiu o Código de Conduta, Regimento de
Uniforme, Centro de Formação, Corregedoria e
Ouvidoria da Guarda Municipal de Conde/PB. A
respeito das disposições dessa lei, assinale a
alternativa incorreta.
a) O patrulhamento preventivo é um princípio
básico da atuação das guardas municipais
b) Caso o Guarda Civil Municipal seja estudante,
será concedido horário especial quando
comprovada a incompatibilidade entre o horário
escolar e o da repartição, sem prejuízo do
exercício do cargo
c) Como as esferas civil, penal e administrativa
são independentes, caso o Guarda Civil
Municipal seja absolvido criminalmente e
concluir-se na sentença pela inexistência do
fato, ainda assim não será afastada a
responsabilidade civil ou administrativa
d) A obrigação de reparar o dano estende-se aos
sucessores do Guarda Civil Municipal e contra
eles será executada até o limite do valor da
herança recebida

a) Caso seja investido no cargo de Governador de
Território
b) Caso perca ou tenha suspensos os direitos
políticos
c) Caso deixe de comparecer, em cada sessão
legislativa, à terça parte das sessões ordinárias
da Casa a que pertencer
d) Caso
o
procedimento
for
declarado
incompatível com o decoro parlamentar
49) Sobre as disposições da Constituição Federal
acerca do Poder Executivo, assinale a
alternativa incorreta.
a) O Presidente da República poderá ser preso
preventivamente no caso de infração penal
comum
b) O Presidente da República cometerá crime de
responsabilidade se atuar de forma que atente
contra
a
Constituição
Federal,
e,
especialmente, contra a lei orçamentária
c) Para se ausentar do país por período superior
a quinze dias o Presidente da República
precisará de licença do Congresso Nacional
d) A competência para conceder indulto e comutar
penas, com audiência, se necessário, dos
órgãos instituídos em lei, poderá ser delegada
pelo Presidente da República aos Ministros de
Estado
50) A Lei de Abuso de Autoridade (Lei n° 4.898/1965)
regula o direito de representação e o processo de
Responsabilidade Administrativa Civil e Penal,
nos casos de abuso de autoridade. Relativamente
a esse assunto, assinale a alternativa correta.
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a) No caso de abuso de autoridade, o agente
apenas responderá criminalmente
b) O direito de representação poderá ser exercido
por meio de petição dirigida à autoridade
superior que tiver competência legal para
aplicar a respectiva sanção
c) O abuso de autoridade poderá ser exercido por
pessoa que exerce função em empresa privada
d) Ao abrir a correspondência do vizinho suspeito
de tráfico de drogas não poderá ser
caracterizado o abuso de autoridade
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