
Duração: 03h30min (três horas e trinta minutos)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:
 a) Este caderno, com 80 (oitenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 

distribuição abaixo:

 b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.
02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição e cor da prova  

conferem com os que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o 
fiscal.

03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com 
caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra 
correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta 
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as 
letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar 
uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta.

06 Somente depois de decorrida 01 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu 
Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir 
em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência 
declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.

07 Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES faltando no máximo                              
01 (uma) hora para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento. 

08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o 
candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu 
CADERNO DE QUESTÕES, ressalvado o estabelecido no item 7.

09 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as 
marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.

10 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine 
o  seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 
a 15.

Texto I

Direito humano à alimentação adequada e 
soberania alimentar

 O direito humano à alimentação adequada está 
contemplado no artigo 25 da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos de 1948 e sua definição foi 
ampliada em outros dispositivos do Direito 
Internacional, como o artigo 11 do Pacto de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais e o Comentário 
Geral nº 12 da ONU. No Brasil, resultante de amplo 
processo de mobilização social, em 2010 foi 
aprovada a Emenda Constitucional nº 64, que inclui a 
alimentação no artigo 6º da Constituição Federal. No 
entanto, isso não necessariamente significa a 
garantia da realização desse direito na prática, o que 
permanece como um desafio a ser enfrentado.
 O direito humano à alimentação adequada 
consiste no acesso físico e econômico de todas as 
pessoas aos alimentos e aos recursos, como 
emprego ou terra, para garantir esse acesso de modo 
contínuo. Esse direito inclui a água e as diversas 
formas de acesso à água na sua compreensão e 
realização. Ao afirmar que a alimentação deve ser 
adequada, entende-se que ela seja adequada ao 
contexto e às condições culturais, sociais, 
econômicas, climáticas e ecológicas de cada pessoa, 
etnia, cultura ou grupo social.
 Para garantir a realização do direito humano à 
alimentação adequada, o Estado brasileiro tem as 
obrigações de respeitar, proteger, promover e prover 
a alimentação da população. Por sua vez, a 
população tem o direito de exigir que eles sejam 
cumpridos, por meio de mecanismos de exigibilidade. 
Exigibilidade é o empoderamento dos titulares de 
direitos para exigir o cumprimento dos preceitos 
consagrados nas leis internacionais e nacionais 
referentes ao direito humano à alimentação 
adequada no âmbito dos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, nas esferas federal, 
estaduais e municipais. Esses meios de exigibilidade 
podem ser administrativos, políticos, quase judiciais e 
judiciais.
 Durante várias décadas, por influência dos países 
centrais, o Brasil e outros países em desenvolvimento 
procuraram responder ao problema da fome com a 
introdução da chamada revolução verde, que foi uma 
espécie de campanha de modernização da 
agricultura mediante a introdução de um pacote 
tecnológico baseado no uso intensivo de máquinas, 
fertilizantes químicos e agrotóxicos para aumentar a 

1. A temática central discutida no texto pode ser 
resumida nos seguintes termos:

A) saúde/política pública
B) tecnologia/trabalho manual
C) direito/distribuição de renda
D) alimentação/poder de decisão

produção e, consequentemente, a humanidade 
acabaria com a fome. Introduziu-se, assim, um 
modelo agroexportador centrado nas monoculturas, 
que favoreceu a concentração das empresas,        
cada vez mais internacionalizadas, de modo que 
atualmente 30 conglomerados transnacionais 
contro lam a maior  parte da produção, da 
industrialização e do comércio agroalimentar no 
mundo, violando a soberania alimentar.
 Muitos países, regiões e municípios, também 
dentro do Estado brasileiro, vivem sem soberania 
alimentar e outros tantos vivem com sua soberania 
a l i m e n t a r  a m e a ç a d a  p e l o s  f a t o r e s 
supramencionados. Nesse contexto, a soberania 
alimentar significa o direito dos países definirem suas 
próprias políticas e estratégias de produção, 
distribuição e consumo de alimentos que garantam a 
alimentação para a população, respeitando as 
múltiplas características culturais dos povos em suas 
regiões.
 Entre os desafios para a garantia do direito 
humano à alimentação adequada e da soberania e 
segurança alimentar e nutricional no Semiárido, 
encontram-se: a necessidade de respeitar a 
diversidade cultural e as formas de organização e 
produção, de modo que as comunidades tenham sua 
autonomia para produzir e consumir seus alimentos; 
e a importância de avançar na realização da reforma 
agrá r ia ,  na  regu la r i zação  fund iá r ia  e  no 
reconhecimento dos territórios para que os povos 
tenham maior autonomia para produzir seus 
alimentos.

Irio Luiz Conti 
(integra o Consea Nacional e é membro da Fian Internacional.)

(Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/ 
artigos/2014/direito-humano-a-alimentacao-adequada-e-
soberania-alimentar)

2.  No primeiro parágrafo, a primeira frase 
estabelece com a segunda uma relação caraterizada 
pelo seguinte par de palavras:

A) generalização/especificação
B) exemplificação/ponderação
C) definição/contraposição
D) comparação/definição
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4. De acordo com o texto, a soberania alimentar 
pressupõe o seguinte elemento:

A) autonomia de definição de estratégias pelos 
países

B) exploração da mão de obra familiar no campo
C) enquadramento no modelo de exportação 
D) revisão de valores e crenças locais

8. No trecho acima, as palavras destacadas 
designam ações consideradas, respectivamente:

A) continuada/recusada
B) concluída/projetada
C) sugerida/orientada
D) iniciada/acabada

10. Em “controlam a maior parte da produção, da 
industrialização e do comércio agroalimentar no 
mundo”, a expressão destacada está corretamente 
substituída por um pronome oblíquo em:

A) controlam-lhe
B) controlam-na
C) controlam-la
D) controlam-a

3. No segundo parágrafo, a discussão sugere incluir 
o seguinte aspecto:

A) regular indicações universais à humanidade
B) produzir normas de conservação dos produtos
C) observar condições específicas dos grupos 

sociais
D) recusar efeitos das alterações climáticas nos 

alimentos

Considere a seguinte frase para responder às 
questões 5, 6 e 7:

5. Essa frase introduz uma informação com o valor, 
no contexto, de:

A) introduzir um relato de experiência
B) comparar elementos dos textos expostos
C) relativizar a aplicação de uma ideia importante
D) reforçar um exemplo considerado bem sucedido

6. A  expressão “o que permanece como um desafio 
a ser enfrentado” estabelece com o restante da frase 
um sentido de:

A) conformidade
B) consequência
C) concessão
D) condição

7.  O emprego da negação introduz polêmica acerca 
do seguinte pressuposto:

A) a prática nunca é igual à teoria
B) o desejo precisa ser sempre realizado
C) o direito previsto em lei deve ser assegurado
D) a alimentação saudável depende de boa vontade

“Durante várias décadas, por influência dos países 
centrais, o Brasil e outros países em desenvolvimento 
procuraram responder ao problema da fome com a 
introdução da chamada revolução verde, que foi uma 
espécie de campanha de modernização da 
agricultura mediante a introdução de um pacote 
tecnológico baseado no uso intensivo de máquinas, 
fertilizantes químicos e agrotóxicos para aumentar a 
produção e, consequentemente, a humanidade 
acabaria com a fome” (4º parágrafo).

9. Na frase “de modo que atualmente 30 
conglomerados transnacionais controlam a maior 
parte da produção, da industrialização e do comércio 
agroalimentar no mundo, violando a soberania 
alimentar” (4º parágrafo), a  expressão “de modo que” 
possui valor de:

A) adversidade
B) retificação
C) conclusão
D) adição

Considere a seguinte frase para responder às 
questões 11, 12 e 13:

“No entanto, isso não necessariamente significa a 
garantia da realização desse direito na prática, o 
que permanece como um desafio a ser 
enfrentado.” (1º parágrafo)

“Exigibilidade é o empoderamento dos titulares de 
direitos para exigir o cumprimento dos preceitos 
consagrados nas leis internacionais e nacionais 
referentes ao direito humano à alimentação 
adequada no âmbito dos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, nas esferas federal, 
estaduais e municipais” (3º parágrafo)
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12. A palavra “exigibilidade” pode ser substituída, 
mantendo o sentido global da frase, por: 

A) dúvida
B) surpresa
C) sugestão
D) demanda

11. O conectivo que explicita a relação estabelecida 
entre essa frase e a anterior, no texto, é:

A) ainda que
B) desse modo
C) de todo jeito
D) em contrapartida

13.  A expressão “al imentação adequada”                 
encontra-se ampliada com o acento grave 
adequadamente empregado em:

A) alimentação adequada à preceitos nutricionais
B) alimentação adequada à vontade dos indivíduos
C) a l imen tação  adequada  à  suas  reg ras   

estabelecidas
D) alimentação adequada à manifestações diversas

14. No último parágrafo, o emprego dos dois-pontos 
tem o objetivo de:

A) delimitar aspecto mencionado
B) reparar afirmação contundente
C) contrapor exemplos indicados
D) comparar vertentes discutidas

15. Em “Muitos países, regiões e municípios, 
também dentro do Estado brasileiro, vivem sem 
soberania alimentar e outros tantos vivem com sua 
soberania alimentar ameaçada pelos fatores 
supramencionados” (5º parágrafo), o termo “sem 
soberania alimentar” exerce a função de:

A) sujeito
B) aposto
C) objeto indireto
D) adjunto adverbial

NOÇÕES DE DIREITO: CONSTITUCIONAL, 
PENAL E ADMINISTRATIVO

16. Maria analisa a Constituição e verifica que um 
dos objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil consiste em construir uma sociedade livre, 
justa e solidária. Ao decidir uma situação concreta e 
lançar mão dessa norma constitucional para 
interpretar o caso, está sendo utilizada a denominada 
interpretação:

A)  histórica 
B)  filológica 
C)  teleológica 
D)  semântica 

17. Fábio é professor e, nas horas vagas, grava 
documentários em que estabelece opiniões pessoais 
sobre uma variada gama de assuntos e pessoas, 
sendo seus projetos divulgados pela rede de internet. 
Geremias, ao tomar conhecimento de determinado 
documentário, se julga ofendido e postula a exclusão 
total do vídeo que está prestes a ser divulgado em 
cadeia de televisão aberta. Nesse caso, a rede de 
televisão pode divulgar o vídeo com base no direito 
fundamental de:

A)  reserva do possível
B)  liberdade de pensamento
C)  locomoção individual
D)  solidariedade humana

18. Patrick requer a designação de data especial 
para realizar exame aplicado universalmente para 
milhões de pessoas por motivos religiosos, alegando 
liberdade de crença protegida constitucionalmente. 
Seu requerimento é indeferido, pois predominou a 
interpretação de que, caso acolhido o pleito, seria 
violado o princípio constitucional da:

A)  coletivização
B)  individualização
C)  isonomia
D)  dignidade

19. Nicolas Neto é agente policial e recebe 
mandado para ingressar no domicílio de Expeditus 
Crasso. Nos termos da Constituição Federal, o 
ingresso no domicílio dos indivíduos deverá ocorrer 
no caso referido: 

A)  a qualquer hora
B)  com hora marcada
C)  dois dias após a expedição do mandado
D)  durante o dia

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR
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20. Joelson preside investigação contra poderosa 
organização criminosa e, para aprofundar o exame 
dos fatos colhendo provas mais robustas, requer 
autorização para interceptar ligações telefônicas de 
vários investigados. Nesse caso, de acordo com a 
interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre os 
direitos e garantias fundamentais, deve ser aplicada a 
denominada:

A)  reserva de jurisdição
B)  livre persecução
C)  sigilosidade profissional
D)  paridade de armas

21. Dora pretende realizar concurso para ingresso 
em determinado cargo que, no entanto, exige certo 
tempo de formada para assunção do cargo. 
Inconformada, requer a nulidade da cláusula 
editalícia por ofensa ao princípio constitucional do 
livre exercício de trabalho e profissão. Além do edital, 
o período de formatura está também previsto em lei. 
Consoante interpretação do Supremo Tribunal 
Federal, essa exigência é considerada:

A)  desproporcional
B)  razoável 
C)  tradicional
D)  defensável 

22. Lucas atua no sindicato X e busca coordenar 
outras entidades com o objetivo de criar uma 
Confederação de âmbito nacional. Consoante 
interpretação do Supremo Tribunal Federal, a criação 
desses organismos deflui do princípio constitucional 
de :

A)  solidariedade humana
B)  liberdade de associação
C)  coletivização de direitos
D)  dignificação humana

23. Hélio pretende realizar obras em sua 
p rop r i edade ,  ed i ficando  fo ra  dos  l im i tes 
estabelecidos pelo município. Não concordando com 
essa restrição, requer que seja obedecido o seu 
direito constitucional de propriedade. Nos termos da 
interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre as 
normas constitucionais, a restrição a edificações 
atende quanto a propriedade:

A)  ao direito absoluto 
B)  às pretensões universalistas do Estado
C)  à função social 
D)  à autonomia da vontade

24. Eros requereu a absolvição de Hermes e Zeus, 
vez que os atos pelos quais foram acusados teriam 
aprovação da comunidade e, dessa forma, aplicável 
seria o princípio da:

A)  admissão coletiva
B)  conjunção popular
C)  reprovação comum
D)  adequação social

25. Esquimó é acusado de cometer crime ocorrido 
em aeronave que realiza voo internacional. Nos 
termos do Código Penal, é considerada extensão do 
território para fins de aplicação da lei brasileira:

A)  aeronaves estrangeiras em voo onde estiverem
B) aeronaves brasileiras em voo no espaço aéreo 

nacional
C) aeronaves estrangeiras pousadas em aeroportos 

internacionais
D) aeronaves brasileiras mercantes em voo perante 

espaço aéreo estrangeiro

26. Pégaso é condenado pela prática de crime 
previsto em lei a quinze anos de reclusão, tendo a 
decisão judicial transitada em julgado. Após dois anos 
de cumprimento da pena, surge lei nova que deixa de 
considerar como crime os fatos que levaram à 
condenação de Pégaso. Nesse caso, segundo os 
comandos normativos do Código Penal, a lei:

A) não retroagirá pelo efeito permanente da decisão 
judicial

B)  retroagirá para beneficiar o réu 
C) retroagirá se houve concordância do Ministério 

Público
D)  não retroagirá por ser regra de exceção

27. Érica conduz investigação no concernente a 
crime que é capitulado em mais de uma lei formal. 
Com dificuldades de definir a lei aplicável, estabelece 
que, no caso investigado, deveria ser aplicado o 
princípio da:

A)  constitucionalidade
B)  individualidade
C)  especialidade
D)  temporalidade
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28. Becket saca de um revólver e desfere seis tiros 
em Bebezão para resolver um desentendimento 
ocorrido em determinado bar. Nenhum dos tiros 
atinge a vítima. Nesse caso, deve ser classificada a 
tentativa como:

A)  cruenta
B)  vermelha
C)  branca
D)  inadmissível 

29. Herodes, portando uma faca, desfere golpe em 
Kublai Kahn, que cai em terra. Apesar disso, Herodes 
não continua com seu ataque, retirando-se 
imediatamente do local. Nesse caso, nos termos do 
Código Penal, tem-se a denominada:

A)  desistência voluntária 
B)  fuga legítima
C)  sistemática impossível 
D)  hostilidade recolhida

30. Towarde Lennon é considerado culpado pela 
prática do crime de roubo capitulado no Código 
Penal. Nos termos das normas aplicáveis, sua pena 
será acrescida de dois terços quando:

A)  houver o concurso de duas pessoas
B)  a vítima permanecer em poder do acusado
C)  a subtração for de explosivos
D)  a violência é exercida com arma de fogo

31. Luci integra a Administração Pública municipal e 
preside comissão que visa organizar o setor de 
recursos humanos. Para atingir seus objetivos, deve 
realizar isso, segundo características da atividade 
administrativa, de forma:

A)  abstrata
B)  imparcial
C)  direta
D)  subjetiva

32. Frank é construtor e requer autorização para 
realizar obras em condomínio fechado no município 
XT. Iniciada a construção dos prédios, recebeu a 
visita dos fiscais de obras Petrônio e Epicuro que, de 
acordo com as normas do Direito Administrativo, 
exercem o denominado poder de polícia: 

A)  metrificado
B)  edilício 
C)  social
D)  vigilante

33. Deborah é médica e logrou aprovação em 
quatro concursos públicos para o cargo de médico, 
sendo dois em municípios de estados diversos, mas 
limítrofes, um em estado federado e o último em 
hospital da União Federal. Na dúvida quanto ao 
trabalho a ser desenvolvido, tomou posse nos quatro 
cargos. Os horários foram adequados e se tornaram 
compatíveis. Nos termos da Constituição Federal, o 
médico poderá cumular:

A)  dois cargos públicos se compatíveis os horários 
B)  três cargos públicos se houver necessidade de 

serviço
C)  quatro cargos públicos em locais de difícil acesso
D) cinco cargos públicos desde que um seja de 

magistério

34. Julius recebe a comunicação da autoridade 
competente  de que seu requer imento  de 
providências da administração fora indeferido. Nos 
termos do controle da atividade administrativa 
usualmente aceitos, o administrado poderá requerer 
à autoridade competente: 

A)  ação popular
B)  pedido de reconsideração
C)  tutela de evidência 
D)  mandado de urgência 

35. Sebastian Coe foi informado de que órgãos de 
inteligência governamentais possuem arquivos com 
registros de suas atividades cívicas. Curioso quanto 
ao seu conteúdo, requer o imediato acesso aos 
registros. A autoridade competente indefere, 
aduzindo ser segredo de Estado. Nos termos da 
Constituição, o instrumento de controle judicial 
passível de utilização seria o: 

A)  Mandado de Segurança
B)  Habeas Corpus
C)  Mandado de Injunção
D)  Habeas Data

LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE

36. Camila é investigadora da Polícia Civil, sendo 
ferida gravemente em confronto com grupo de 
pessoas portando armas de grosso calibre. Nos 
termos da Lei nº 8.072/90, é considerado crime 
hediondo o praticado dolosamente contra agente de 
segurança que resulte em:

A)  lesão corporal de natureza leve
B) lesão corporal de natureza média
C)  lesão corporal de natureza gravíssima
D)  lesão corporal de natureza grave
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38. Geromel é Delegado da Polícia Civil do Estado 
JJ e recebe da polícia repressiva dois indivíduos 
acusados por crime considerado hediondo, os quais 
reco lhe  para  as  ins ta lações  carcerár ias . 
Posteriormente, recebe requerimento de advogado 
constituído para relaxar a prisão dos acusados. Nos 
termos da Lei nº 8.072/90, não é possível arbitrar para 
os crimes nela tipificados:

A)  caução
B)  seguro
C)  fiança
D)  garantia

37. Daniel é Delegado da Polícia Civil e encabeça 
investigação sobre múltiplos assassinatos ocorridos 
na periferia do município HO. Como fruto dessas 
investigações, descobre que o autor de três crimes é 
VR, alcunha “Caolho”, pertencente a grupo de 
extermínio que atua em alguns bairros do município. 
Nos termos da Lei nº 8.072/90, pode ser afirmado 
que:

A)  os homicídios praticados são caracterizados 
como crimes hediondos

B) os homicídios praticados pela ausência de 
qualificação não são hediondos

C) os homicídios praticados não são hediondos, pois 
praticados por um agente

D) os homicídios praticados são hediondos por 
serem praticados em comunidades pobres

39. Tula é dirigente de hospital que cuida de 
gestantes e realiza partos, sendo que houve falha na 
atuação do médico H.J. que não identificou 
corretamente um neonato. Nos termos do  Estatuto 
da Criança e do Adolescente, o dirigente de 
estabelecimento de atenção à saúde da gestante que 
deixar de identificar corretamente o neonato e a 
parturiente, por ocasião do parto, sendo o ato 
culposo, este será sancionado com pena de:

A)  detenção de dois a seis meses
B)  detenção de três a sete meses
C)  detenção de quatro a oito meses
D)  detenção de cinco a dez meses

40. G., atuando no exercício do poder de polícia 
repressivo, buscando defender a moralidade pública, 
realizou apreensões de adolescentes na praça do 
município CX sem que estes houvessem realizado 
qualquer ato infracional. O crime, nesse caso 
tipificado no Estatuto da Criança e Adolescente, tem 
como pena máxima:

A)  dois anos
B)  três anos
C)  quatro anos
D)  cinco anos

41. Bruna Paula é Promotora de Justiça e recebe 
autos de inquérito que comprovam que Abracius 
produziu farto material pornográfico envolvendo 
crianças e também participou de sua divulgação. Nos 
termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a 
pena que deve ser aplicada a esse crime corresponde 
a:

A)  reclusão de dois a quatro anos
B)  reclusão de três a seis anos
C)  reclusão de quatro a oito anos
D)  reclusão de cinco a nove anos

42. Teotônio é proprietário rural, atuando em área de 
pequeno porte onde habita com sua família e colhe 
para subsistência. E com pequeno excesso de 
produção, atua vendendo os produtos nas feiras 
próximas. Tendo em vista que não existem órgãos de 
segurança pública no distrito onde exerce a 
agricultura, requer autorização para portar arma. Nos 
termos do estatuto do desarmamento, aos residentes 
em áreas rurais, maiores de vinte e cinco anos, que 
comprovem depender do emprego de arma de fogo 
para prover sua subsistência alimentar familiar será 
concedido pela Polícia Federal o porte de arma de 
fogo, comprovados os requisitos legais, na categoria:

A)  atirador amador
B)  competidor eventual
C)  caçador para subsistência 
D)  profissional de segurança

43. Dan é acusado de injúria contra Fran, sua 
esposa. Ao ser enquadrado nos crimes tipificados 
pela Lei Maria da Penha (Lei  nº 11.340/2006), o 
acusado atuou com violência:

A)  física 
B)  moral 
C)  social
D)  psicológica 
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44. Wolff, após longos serviços prestados na área 
de segurança pública, é convidado para organizar a 
memória dos armamentos utilizados no Brasil, 
compondo catálogo e administrando órgão que seria 
criado para o exercício do seu mister. Nos termos do 
estatuto do desarmamento, a classificação legal, 
técnica e geral, bem como a definição das armas de 
fogo e demais produtos controlados, de usos 
proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos e de valor 
histórico serão disciplinadas em ato do chefe do:

A)  Poder Executivo Federal
B)  Departamento de Polícia Federal
C)  Setor de Armamentos do Exército
D)  Conselho Nacional de Armas

45. B.T. é condenado pela prática de crime tipificado 
na Lei nº 9.605/90, que dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente. Sua sanção foi 
cumprir pena restritiva de direitos na modalidade 
prestação de serviços à comunidade que, nos termos 
da lei em foco, pode consistir em:

A)  estudos vinculados à segurança em delegacias    
públicas

B) campanhas de saúde coletiva em hospitais 
públicos

C)  atos educativos gerais em escolas públicas
D)  tarefas gratuitas junto a parques públicos

46. Gegê é preso por ter praticado crime previsto na 
Lei Maria da Penha, sendo requerido o relaxamento 
de sua prisão pelo advogado de defesa. Nos termos 
da Lei Maria da Penha, nos casos de risco                           
à integridade física da ofendida ou à efetividade                 
da medida protetiva de urgência, não será                 
concedido(a) ao preso:

A)  afastamento do lar
B)  direito a interrogatório 
C)  liberdade provisória 
D)  arrolamento de testemunhas

48. Astrogildo da Silva foi condenado pela prática de 
crime tipificado na Lei nº 9.605/90, que dispõe sobre 
as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. O 
réu foi condenado a cumprir interdição de direitos 
decorrente da caracterização de crime doloso 
consistente em proibição de participar de licitações 
por: 

A)  quatro anos
B)  cinco anos
C)  seis anos
D)  sete anos

47. Picard foi condenado pela prática de crime 
tipificado na Lei nº 9.605/90, que dispõe sobre as 
sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e ao 
pagamento de indenização. Nos termos da lei, o 
máximo da prestação pecuniária fixada pelo juiz deve 
corresponder a:  

A)  cento e vinte salários mínimos 
B)  duzentos e quarenta salários mínimos 
C)  trezentos e sessenta salários mínimos 
D)  quatrocentos e vinte salários mínimos 

49. Caio Tácito coordena o setor antidrogas do 
município X e busca organizar eventos educativos 
quanto aos efeitos nocivos da utilização de drogas 
ilícitas. Nos termos da Lei nº 11.343/2006, deve ser 
instituído: 

A)  o dia nacional de Políticas sobre drogas
B)  a semana nacional de Políticas sobre drogas
C)  o mês nacional de Políticas sobre drogas
D)  o ano nacional de Políticas sobre drogas

50. Abel é investigador da Polícia Federal, sendo 
integrante de equipe que trabalha em inquérito sobre 
organizações criminosas. Como orientação da chefia 
do setor especializado, busca utilizar todas as 
autorizações legais para produzir provas. Nos termos 
da Lei nº 12.850/2013, um dos meios de obtenção de 
prova consiste em:

A)  investigação social
B)  decisão judicial prévia
C)  colaboração premiada
D)  ato de execução

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
LEGISLAÇÃO DA GCM/BV

51. Nelson é profissional especialista em temas de 
segurança pública, tendo atuado em forças de elite e 
realizado mestrado em Ciência Política. Em 2018, foi 
convidado para assessorar o município Tebas na 
organização de um sistema de prêmios aos agentes 
que se destacassem na proteção do patrimônio 
público e dos cidadãos locais. Nos termos da Lei 
Federal nº 13.675/2018, esse sistema premial se 
coaduna com o princípio do:

A)  organismo
B)  pretendido
C)  reconhecimento
D)  progresso
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52. Enéas foi designado para organizar, no 
município Z, uma lista de órgãos capazes de receber 
presos em regime semiaberto para auxiliar o Poder 
Judiciário local no cumprimento da pena. Nos termos 
da Lei federal nº 13.675/2018, esse ato realiza uma 
das suas diretrizes que busca para o egresso sua 
reinserção:

A)  pessoal
B)  peculiar
C)  pública
D)  social

53. Salvatore é italiano e atua no serviço de 
inteligência do seu governo. Após contactar Amanda, 
responsável pelo setor congênere da polícia federal 
brasileira, os dois resolvem empreender esforços 
para realizar convênio a fim de utilizar a experiência 
dos seus governos na área de segurança pública. 
Nos termos da Lei federal nº 13.675/2018, um dos 
objetivos da Política Nacional de Segurança Pública e 
Defesa Social consiste, nesse tema, em estimular o:

A)  segredo
B)  intercâmbio 
C)  aproveitamento
D)  foco

54. Marceli é engenheira e especializou-se em 
educação para projetar construções mais adequadas 
a escolas públicas e privadas. Com base nessa 
experiência, foi convidada a organizar programas, em 
comunidades carentes, para criar espaços de 
relacionamento com o objetivo de ocupar o tempo 
ocioso das crianças que não seria preenchido pelas 
atividades escolares regulares. Nos termos da Lei 
federal nº 13.675/2018, os agentes devem, como 
diretrizes gerais, observar, junto a estabelecimentos 
de ensino e a sociedade, projetos para a prevenção 
da:

A)  criminalidade
B)  pobreza
C)  moralidade
D)  decadência 

56. Bianca é Delegada da Polícia Civil do Estado T e 
foi designada para realizar pesquisa sobre os locais 
de moradia dos agentes, com o fito de mapear 
eventuais locais de perigo para as famílias dos 
integrantes do sistema de segurança pública. Nos 
termos da Lei federal nº 13.675/2018, uma das metas 
a perseguir consiste em apoiar e promover, para os 
profissionais de segurança pública e defesa social, o 
sistema:

A)  urbanístico 
B)  habitacional
C)  arquitetônico 
D)  cooperativo 

57. Fred pretende atuar na área de segurança 
pública e verifica que o município CB organiza 
concurso público para ingresso na referida carreira. 
Nos  termos da Lei Federal nº 13.022/2014 (Estatuto 
Geral das Guardas Municipais), incumbe às guardas 
municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas 
e armadas conforme previsto em lei, ressalvadas as 
competências da União, dos Estados e do Distrito 
Federal, a função de proteção municipal:

A)  repressiva
B)  preventiva
C)  protetora
D)  realista

55. Heitor é guarda municipal e, além do vencimento 
básico, recebe algumas gratificações e auxílios. Nos 
termos da Lei nº 1.012/2007 do município de Boa 
Vista, dentre as gratificações percebidas pelo guarda 
municipal está prevista a de:

A)  segurança alimentar
B)  segurança urbana
C)  segurança antitóxico 
D)  segurança especial

58. Alan atua na coordenação jurídica do município 
TX, sendo-lhe solicitado estudo para organizar a 
estrutura normativa da Guarda Municipal local. Nos 
termos da Lei nº 1.012/2007 do município de Boa 
Vista, a Guarda Municipal é fundada na disciplina, na 
precedência e na: 

A)  organização
B)  respeitabilidade
C)  hierarquia 
D)  solidariedade

59. Eleanor é guarda municipal vinculada ao 
município DD e realiza diversas palestras nas 
escolas públicas para conscientizar todos pela 
manutenção dos bens públicos. Nos termos da             
Lei nº 1.012/2007 do município de Boa Vista, cabe à 
Guarda Municipal garantir, pela Administração 
Pública municipal, o exercício do:
 
A)  poder coletivo
B)  poder popular
C)  poder democrático 
D)  poder de polícia 
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60. Gisella é guarda municipal, atuando em 
plantões diários que buscam proteger escolas 
públicas. No seu trajeto para o circuito de escolas se 
depara, com frequência, com famílias em situação de 
rua, alguns com animais de estimação. Consulta a 
chefia imediata sobre a possibilidade de algumas 
ações em conjunto com o setor de assistência social 
local para minorar a situação das pessoas. Nos 
termos da Lei federal nº 13.022/2014 (Estatuto Geral 
das Guardas Municipais), constituem princípios 
mínimos das guardas municipais a preservação da 
vida e a redução do:

A)  ocupado
B)  prejudicado
C)  sofrimento
D)  provável 

61. Michel coordena o grupo de proteção da Guarda 
Municipal que atua no município TR e está mapeando 
os bens municipais que devem ter prioridade. Nos 
termos da Lei federal nº 13.022/2014 (Estatuto Geral 
das Guardas Municipais), é competência geral das 
guardas municipais a proteção de bens, serviços, 
logradouros públicos municipais e instalações do 
Município, o que abrange inclusive os bens:

A)  reais
B)  pessoais
C)  sociais
D)  dominiais

62. Vinícius atua na coordenação do trânsito do 
município BA vinculado à Guarda Municipal. Nos 
termos da Lei federal nº 13.022/2014 (Estatuto Geral 
das Guardas Municipais), constitui competência 
específica da Guarda Municipal o controle do trânsito, 
ou mediante convênio celebrado com órgão de 
trânsito estadual ou municipal de forma:

A)  concentrada
B)  autônoma 
C)  permanente
D)  concorrente

63. Manoel é guarda municipal do município ZX, 
cu jo  co rpo  de  func ionár ios  é  super io r  a                   
duzentos integrantes. Nos termos da Lei federal                
nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas 
Municipais), quando o corpo de guardas municipais 
supera cinquenta membros, é obrigatória a criação de 
órgão de controle interno denominado:

A)  auditoria
B)  coordenação
C)  corregedoria
D)  supervisão 

64. Edson é vereador do município de médio porte 
CX e apresenta projeto de lei para criação da Guarda 
Municipal  que vem a ser substituído por outro projeto 
de iniciativa do Prefeito local. Após a transformação 
em lei, o Prefeito indicou, para chefiar a Guarda, 
pessoa de sua confiança. Nos termos da Lei federal 
nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas .
Municipais), nos primeiros quatro anos de 
funcionamento, a guarda municipal poderá ser 
dirigida por profissional estranho a seus quadros, 
preferencialmente com experiência ou formação na 
área de:

A)  assistência social
B)  regulação social
C)  proteção social
D)  defesa social

65. Vic é indicada para ocupar o cargo de 
coordenação geral da Guarda Municipal do município 
onde atua. Nos termos da Lei nº 1.012/2007 do 
município de Boa Vista, o cargo de maior relevância 
na estrutura da Guarda Municipal é o de:

A)  Comandante Geral
B)  Chefe Geral
C)  Inspetor Geral
D)  Supervisor Geral

66. Cristiano é guarda municipal do município TX, 
de médio porte, e chefia o grupo responsável pelo 
ordenamento urbano na área central, sendo 
acompanhado, nas suas atividades, por fiscais de 
posturas. Diante da possibilidade de eventuais 
distúrbios, orienta sua equipe de acordo com os 
padrões estabelecidos pela legislação nacional. Nos 
termos da Lei federal nº 13.022/2014 (Estatuto Geral 
das Guardas Municipais), um dos princípios mínimos 
aplicáveis pelas guardas municipais consiste no uso:

A)  mínimo da força
B)  progressivo da força
C)  imediato da força
D)  máximo da força

67. Spencer é guarda municipal em estágio 
probatório e postula afastamento para ocupar outro 
cargo. Nos termos da Lei nº 1.012/2007 do município 
de Boa Vista, o afastamento no período de estágio 
probatório é possível em caso de: 

A)  requisição da Câmara 
B)  nomeação para cargo em comissão no 

Legislativo
C)  exercício de mandato eletivo
D)  designação do Presidente da República
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68. Adamastor pretende realizar o concurso para 
Guarda Municipal do município C e verifica que existe 
um organograma na carreira. Nos termos da Lei             
nº 1.012/2007 do município de Boa Vista, o ingresso 
nos quadros da Guarda Municipal ocorrerá no cargo 
de guarda municipal:

A)  especialidade primeira classe
B)  especialidade segunda classe
C)  especialidade terceira classe
D)  especialidade quarta classe

69. Eduardo H. resolve realizar concurso para a 
Guarda Municipal e inicia preparo para todas as fases 
do concurso. Nos termos da Lei nº 1.012/2007 do 
município de Boa Vista, é uma das fases do concurso:

A)  prova oral eliminatória 
B)  prova de redação eliminatória 
C)  prova de capacidade física eliminatória 
D)  prova de títulos eliminatória 

70. Luna é aprovada no concurso para ingresso nos 
quadros da Guarda Municipal do município BV e 
apresenta os documentos necessários para a posse. 
Nos termos da Lei nº 1.012/2007 do município de Boa 
Vista, a posse é considerada um ato: 

A)  unilateral
B)  complexo
C)  ampliado
D)  bilateral

INFORMÁTICA

71. A figura abaixo ilustra uma modalidade de 
exibição de arquivos gravados na pasta GCM no 
disco C: no Explorador de Arquivos em um 
microcomputador com sistema operacional  
Windows 10 BR.

Essa modalidade de exibição é conhecida como:

A)

B)

C)

D)

72. No que diz respeito ao hardware dos 
computadores atuais, uma impressora multifuncional 
3 em 1 integra funções específicas que facilitam as 
atividades de rotina no ambiente de informática. Além 
da impressão propriamente dita, as duas outras 
funções são:

A) digitalização e plotagem
B) fotocópia e digitalização
C) roteamento e fotocópia
D) plotagem e roteamento

73. O texto da figura foi digitado no Word 2019 BR, 
tendo sido realizados alguns procedimentos, como:
 
I. À palavra NOTÍCIAS foi usado um recurso que 

adiciona um toque artístico mediante o emprego 
de uma caixa de texto.

II. À citação Guarda Civil Municipal foi aplicado 
negrito por meio da execução de um atalho de 
teclado.

III. Ao texto foi aplicado alinhamento justificado por 
meio do acionamento de um ícone.  

O recurso, o atalho de teclado e o ícone são, 
respectivamente:

A)                          ,  Alt + N  e

B)                          , Ctrl + N  e

C)                          ,  Alt + N  e.

D)                          , Ctrl + N  e.
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74. A planilha da figura abaixo foi criada no Excel 
2019 BR, na qual foram realizados os procedimentos 
listados a seguir.

  Os valores mostrados nas células F10, F11, F12, 
F13 e F14 podem ser determinados por meio do 
uso das funções MÍNIMO e MENOR.

  Para indicar o fornecedor que venceu o processo 
licitatório nas células G10, G11, G12, G13 e G14, 
foi empregada a função SE que compara os 
va lores da menor  cotação com as dos 
fornecedores, usando o conceito de referência 
relativa.     

Nessas condições, as expressões inseridas em F11, 
usando a função MÍNIMO, e em G13 foram, 
respectivamente:   

A) =MÍNIMO(C11:E11) e 
=SE(F13=C13;”GCM1”;”GCM2”;”GCM3”))

B) =MÍNIMO(C11:E11;1) e 
=SE(F13=C13;”GCM1”;”GCM2”;”GCM3”))

C) =MÍNIMO(C11:E11) e 
=SE(F13=C13;”GCM1”;SE(F13=D13;”GCM2”;”GCM3”))

D) =MÍNIMO(C11:E11;1) e 
=SE(F13=C13;”GCM1”;SE(F13=D13;”GCM2”;”GCM3”))

75. Em um microcomputador Intel, com sistema 
operacional Windows 10 BR, um guarda civil 
municipal dispõe, no Google Chrome, de dois atalhos 
de teclado que correspondem ao acionamento do X 
no canto superior da janela, para fechar o            
aplicativo o browser. Esses atalhos de teclado são, 
respectivamente:        
    
A) Ctrl + Z e Alt + F2
B) Ctrl + Z e Alt + F4
C) Ctrl + W e Alt + F2
D) Ctrl + W e Alt + F4

76. No uso dos recursos do Impress da suíte 
LibreOffice 6.3, versão em português:

  uma tecla de função deve ser acionada para 
verificar ortografia e gramática, 

  um atalho de teclado deve ser executado para 
salvar a apresentação de slides em um arquivo no 
formato nativo .odp, e

  um ícone deve ser acionado com o significado de 
localizar e substituir.

A tecla de função, o atalho de teclado e o ícone são, 
respectivamente:
       
A) F7, Ctrl + S  e 

B) F8, Ctrl + S  e 

C) F7, Alt + S  e 

D) F8, Alt + S  e 

77. As figuras a seguir relacionadas às redes 
cabeadas padrão Fast Ethernet categoria 5 e 6, 
i lustram em (a) o conector empregado na 
implementação física e em (b) a topologia utilizada, 
na qual o concentrador representa um hub ou um 
switch.

(a) conector

(b) topologia

A sigla usada para esse conector e o nome por meio 
dos quais é conhecida essa topologia são, 
respectivamente:

A) RJ-45 e estrela ou radial
B) RG-58 e estrela ou radial
C) RJ-45 e malha ou hierárquica
D) RG-58 e malha ou hierárquica
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78. No contexto da segurança, existem diversas 
formas de classificar o ativo da informação, devendo 
estar centrada nos aspectos da confidencialidade, 
disponibilidade, integridade e autenticidade. Quanto 
à confidencialidade, uma organização é enquadrada 
em um determinado nível quando a situação possui 
as características listadas a seguir. 

I. Os at ivos de acesso restr i to dentro da 
organização estão protegidos do acesso externo. 

II. A integridade é vital.
III. O acesso não autorizado dessas informações 

pode comprometer as operações da organização 
e causar prejuízos financeiros. 

IV. São exemplos dessas informações os dados de 
clientes, senhas de acesso, dados sobre 
vulnerabilidades da organização.   

  
A situação descrita acima enquadra a organização no 
seguinte nível:  
       
A) 1 - INFORMAÇÃO PÚBLICA
B) 2 - INFORMAÇÃO INTERNA
C) 3 - INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL
D) 4 - INFORMAÇÃO SECRETA

79.  Um método de criptografia possui as 
características listadas a seguir.

 É similar ao processo de assinatura digital, 
existindo uma função matemática que criptografa 
a mensagem.

 A s chaves  usadas  para  c r ip togra fa r  e 
decriptografar são diferentes. 

 A mensagem é criptografada com a chave pública 
do destinatário, para que qualquer entidade possa 
lhe enviar mensagens criptografadas.

 A mensagem cifrada é decriptografada com a 
chave privada do destinatário, para que apenas 
ele possa abrir a mensagem. 

 A relação matemática entre as chaves precisa ser 
bem definida para que se possa criptografar a 
mensagem sem o conhecimento da chave que irá 
decriptografá-la. 

Esse método é denominado criptografia de chave:

A) reversa
B) cruzada
C) simétrica
D) assimétrica

80. No que diz respeito às ferramentas multimídia, 
de reprodução de áudio e vídeo, de imagens e figuras 
para trabalhar na catalogação de arquivos, é preciso 
conhecer os padrões de formatos. Neste sentido, um 
deles possui as características listadas a seguir.

  É usado para exibir e compartilhar documentos 
com segurança, independentemente do software, 
do hardware ou do sistema operacional. 

  Criado pela Adobe, é atualmente um padrão 
aberto mantido pela International Organization for 
Standardization (ISO). 

  Os arquivos neste formato podem conter links e 
botões, campos de formulário, áudio, vídeo e 
lógica de negócios, além de poderem ser 
assinados eletronicamente, exibidos e lidos por 
meio do software Acrobat Reader DC.

Esse formato é conhecido pela sigla:

A) PDF
B) CDR
C) MP3
D) JPG
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