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TEXTO I 

Templo descoberto no México revela como os 

astecas faziam sacrifícios humanos 

As execuções em nome do deus Xipe Totec 

aconteciam durante um festival conhecido como 

Tlacaxipehualiztli que significa "esfolamento dos 

homens” 

Muitas civilizações pré-colombianas fizeram 

sacrifícios humanos. Mas, como várias delas não 

deixaram registros escritos, as teorias sobre como 

aconteciam esses rituais são baseadas apenas nos 

relatos dos colonizadores. Agora, vestígios físicos de 

um templo recém-descoberto no México podem 

ajudar a solucionar esse mistério. A edificação foi 

construída em homenagem ao deus Xipe Tótec, o 

“Lord Esfolado”, a principal divindade a quem eram 

dedicados esses sacrifícios. 

Xipe Totec está entre as mais antigas 

divindades pré-colombianas conhecidas. Acredita-se 

que ele tenha sido adorado por muitas culturas 

antigas, incluindo os astecas. Era venerado como o 

deus da primavera, do renascimento, da libertação e 

da fertilidade. Apesar de Xipe Totec estar no cânone 

dos deuses pré-colombianos, é a primeira vez que 

arqueólogos encontram um templo inteiramente 

dedicado a ele. 

A edificação tem 12 metros de largura por 3,5 

de altura, foi erguida entre os anos 1000 d.C e 1260 

d.C., e está localizada no sitio arqueológico de 

Ndachjian–Tehuacán, em Puebla, no México. Os 

arqueólogos afirmam que a etnia Popolocas construiu 

o templo, mas pouco tempo depois foi dominada 

pelos astecas. 

Os sacrifícios para Xipe Totec aconteciam 

durante um festival conhecido como 

Tlacaxipehualiztli — que significa, ao pé da letra, 

“esfolamento dos homens”. De acordo com um antigo 

mito, o deus estendia sua pele sobre a terra durante a 

primavera, renovando o solo com nova vegetação. 

 

 

 

 

  

 

Por isso, no festival, tirava-se a pele de 

humanos em uma cerimônia que simbolizava o 

renascimento, a fertilidade e a alternância das 

estações. 
https://super.abril.com.br/historia/templo-descoberto-no-

mexico-revela-como-os-astecas-faziam-sacrificios-humanos/ 

Acesso em: 07/01/2019. 

 

Questão 01 

Com base nesse texto, assinale a alternativa FALSA. 

a) Os sacrifícios para Xipe Totec aconteciam durante 

um festival que significa, ao pé da letra, “esfolamento 

dos homens”. 

b) Xipe Totec está entre as mais antigas divindades 

pré-colombianas conhecidas. 

c) De acordo com um antigo mito, o deus estendia sua 

pele sobre a terra durante a primavera, renovando o 

solo com nova vegetação. 

d) Muitas civilizações pré-colombianas fizeram 

sacrifícios humanos e todas deixaram registros 

escritos. 

 

Questão 02 

Em “Por isso, no festival, tirava-se a pele de humanos 

em uma cerimônia que simbolizava o renascimento, a 

fertilidade e a alternância das estações”, a conjunção 

constante desse fragmento estabelece com o outro 

período uma relação semântica de:  

a) Oposição.   b) Conclusão. 

c) Explicação.   d) Alternância. 

TEXTO II (para as questões 3 a 5) 

 

- Papai Noel! Este ano eu queria... 

(...) 

-“...Só quero dizer obrigada!” 
https://ola-comoestas.blogspot.com/2012/12/. Acesso em 14 jan. 2019. 
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Questão 03 

Na tirinha, há expressão de: 

a) Gratidão. b) Feição.   c) Satisfação.   d) Contente. 

 

Questão 04 

A linguagem é um processo comunicativo pelo qual 

as pessoas interagem entre si. Nesse sentido, na tira 

lida, há: 

a) Apenas linguagem verbal. 

b) Apenas linguagem não verbal. 

c) Linguagem multimodal. 

d) Linguagem digital.  

 

Questão 05 

Quanto ao uso das reticências, na tira, foram usadas 

para: 

a) Uma supressão de palavras. 

b) Sugerir movimento. 

c) Indicar chamamento. 

d) Uma continuação de um fato. 

 

TEXTO III  

 
-“Use”, “compre”, “beba”, “coma”, “prove”! 

EEEEI! O que eles pensam que nós somos? 

-E o que nós somos? 

(...) 

- Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. 
http://cachinhosleitores.blogspot.com/2013/01/um-ano-novo-

mafaldiano-para-todos-nos.html. Acesso em 12 jan. 2019. 

 

Questão 06 

Observe a charge acima e assinale a alternativa que 

contém assertivas VERDADEIRAS. 

 

I) No quadrinho 1, há verbos predominantemente no 

modo subjetivo. 

II) No quadrinho 2, o verbo está no presente do 

indicativo. 

III) No quadrinho 4, os verbos estão no modo 

imperativo.  

 

a) I e II estão incorretos; III está correta. 

b) I e III estão incorretas; II está correta. 

c) II e III estão corretas; I está incorreta. 

d) Todas estão incorretas. 

 

Questão 07 

No primeiro quadrinho, nas frases “use” “compre” 

“beba” “coma” “prove”, a classificação do sujeito é: 

a) Indeterminado.  b) Simples. 

c) Composto.   d) Oculto. 

Leia a história em quadrinhos a seguir. 

TEXTO IV 

https://www.umsabadoqualquer.com/625-como-funciona/ Acesso em 12 jan. 

2019. 

-Deus, obrigado pelo meu sucesso. 

- Oxalá, obrigado pelo meu sucesso. 

- Ganesha, obrigado pelo meu sucesso. 

- Já consegui realizar 254 sucessos hoje. 

-Eu 198. 

-234. 

 

Questão 08 

A história em quadrinhos apresenta, de modo 

caricatural, a religião. Com base na tirinha, analise as 

afirmativas a seguir. 

 

I - Não há necessidades religiosas inerentes à 

existência humana. 

II - A religião não elimina o mal-estar do homem na 

civilização.  

III - A atitude religiosa possui uma função psíquica 

importante para o desenvolvimento humano, 

independente do credo ao qual o indivíduo adere. 

 

Assinale:  

a) Se somente a afirmativa I estiver correta.  

b) Se somente a afirmativa II estiver correta.  

c) Se somente a afirmativa III estiver correta.  

d) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.  

http://cachinhosleitores.blogspot.com/2013/01/um-ano-novo-mafaldiano-para-todos-nos.html
http://cachinhosleitores.blogspot.com/2013/01/um-ano-novo-mafaldiano-para-todos-nos.html
https://www.umsabadoqualquer.com/625-como-funciona/
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Questão 09 

A justificativa para o uso das vírgulas, na tirinha, é: 

a) Para separar vocativos. 

b) Para separar orações justapostas assindéticas. 

c) Para separar aposto e certos predicativos. 

d) Para separar oração intercalada. 

TEXTO V 

 

Acesso em 16 jan. 2019. 

-É impressionante como a tecnologia deixou várias 

ferramentas obsoletas nos últimos anos! 

-Antigamente a gente gravava tudo em disquete, depois 

veio o CD, o DVD e agora todo mundo usa pendrive! Que 

moderno! 

- É sério que ele ainda não usa a nuvem? 

 

Questão 10 

Segundo a tira:  

 

a) A sociedade vem acompanhando simultaneamente 

as tecnologias. 

b) As pessoas não precisam aprender mais rápido. 

c) A tecnologia está evoluindo mais rápido do que a 

capacidade humana. 

d) Rapidamente, todos deixam as ferramentas antigas 

e só usam as novas. 

 

Questão 11 

Um atleta deu 12 voltas em uma pista de atletismo 

que possui 400 metros de comprimento, logo o total 

percorrido pelo atleta em quilômetros é: 

a) 4 800 km. 

b) 0,48 km. 

c) 480 km. 

d) 4,8 km. 

Questão 12 

Com a velocidade de 90 km/h, um veículo faz um 

trajeto em 40 min. Devido a um congestionamento, 

esse veículo fez o percurso de volta desse trajeto em 

1 hora. Qual a velocidade média desse veículo no 

percurso de volta? 

a) 50 km/h. 

b) 60 km/h. 

c) 70 km/h. 

d) 80 km/h. 

 

Questão 13 

A tabela abaixo mostra as alturas de quatro irmãos.  

Nomes Idade 

Mario 175 cm 

Jordão 180 cm 

Marcos 170 cm 

Leandro 165 cm 

Logo a média das alturas desses irmãos é: 

a) 172,5 cm. 

b) 172,4 cm. 

c) 172,3 cm. 

d) 172,2 cm. 

 

 

 

 

Questão 14 

Sabendo que o perímetro de um quadrado vale 240 

cm, logo o valor da sua área é:  

a) 6 400 cm2 

b) 5 200 cm2 

c) 4 800 cm2 

d) 3 600 cm2 

 

 

Questão 15 

O Microsoft Word é um processador de 

texto produzido pela Microsoft. Foi criado para 

computadores IBM PC com o sistema 

operacional DOS em 1983. Mais tarde foram criadas 

versões para o Apple Macintosh (1984), SCO 

UNIX e Microsoft Windows (1989). Faz parte do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Processador_de_texto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Processador_de_texto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBM_PC
https://pt.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
https://pt.wikipedia.org/wiki/1983
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
https://pt.wikipedia.org/wiki/1984
https://pt.wikipedia.org/wiki/SCO_UNIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/SCO_UNIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://pt.wikipedia.org/wiki/1989
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conjunto de aplicativos Microsoft Office. Utiliza 

atualmente como extensão padrão dos arquivos de 

texto: ".docx".  Sobre o tema marque o item 

INCORRETO: 

a) É o mais utilizado dos editores de texto disponíveis 

no mercado, por sua constante atualização e pela 

facilidade de suas aplicações. 

b) O Word faz parte do pacote de programas chamado 

Microsoft Office. 

c) Apesar de fazer parte do pacote Office, ela já vem 

inserido na instalação do Windows. 

d) Nele produzimos textos, mas também podemos 

inserir figuras, fotografias, gráficos, etc. 

 

Questão 16 

O Microsoft Office Excel é um editor de planilhas 

produzido pela Microsoft para computadores que 

utilizam o sistema operacional Microsoft Windows, 

além de computadores Macintosh da Apple Inc. e 

dispositivos móveis como o Windows 

Phone,  Android ou o iOS. Em relação às suas 

possibilidades de aplicação, marque o item 

INCORRETO: 

a) Publicidade, com o uso de suas ferramentas para a 

elaboração de logomarcas, desenhos e outros 

materiais.  

b) Contabilidade, com o uso dos recursos de cálculo 

e demonstrativos de contabilidade, tais quais: fluxo 

de caixa e lucros. 

c) Calendários, por ser desenvolvido em formulários 

e grades, é uma excelente ferramenta para criação de 

calendários. 

d) Relatórios, mensuração de desempenho de um 

projeto e análise de variação de resultados. 

 

Questão 17 

O Estado do Espírito Santo se destaca atualmente por 

ser um dos maiores exportadores do país, 

principalmente de: 

a) Celulose.    b) Açúcar. 

c) Mármore.   d) Borracha. 

 

Questão 18 

Os meios de comunicação vêm noticiando sobre 

ondas de muito calor no Estado do Espírito Santo, 

isso se deve basicamente ao:  

a) Fenômeno isolado do aquecimento solar. 

b) Crescimento Vegetativo. 

c) Fenômeno climático do El Niño. 

d) Diminuição do clima constante. 

Questão 19 

Das opções apresentadas abaixo, a única que é um 

elemento essencial à validade dos atos 

administrativos: 

a) Formatação imprópria. 

b) Motivação. 

c) Condicionante resoluta. 

d) Início competente. 

 

Questão 20 

O conjunto de procedimentos que a partir de 

elementos formais e de conteúdo permitem a 

identificação de documentos e a elaboração de 

instrumentos de pesquisa, é denominado de: 

a) Descrição.   b) Avaliação. 

c) Classificação.  d) Produção. 

 

 

 

Questão 21 

O Estado é, ao mesmo tempo, um complexo político 

e um complexo jurídico. O Estado é a sede do poder 

político. Alguns o identificam como o próprio poder, 

para outros é um instrumento do poder, há ainda 

quem o mencione como forma de poder (DALLARI, 

2002). Em relação ao Estado, analise os itens a seguir: 

 

I. De acordo com o sistema de freios e contrapesos 

(“cheks and balances”), cada Poder será controlado 

pelos outros, ou seja, certos atos só podem ser 

praticados por um Poder com a participação de 

outro(s). 

II. Sob outra perspectiva, mas também a demonstrar 

a existência de vários mecanismos de controle 

recíproco entre os Poderes, é de se mencionar a 

possibilidade de o Presidente da República vetar, total 

ou parcialmente, o projeto de lei que considerar 

inconstitucional ou contrário ao interesse público 

(CF/88, art. 66). 

III. A ingerência do Poder Executivo no Judiciário 

é perceptível ao se analisar a composição da Suprema 

Corte brasileira, o Supremo Tribunal Federal. De 

acordo com o artigo 84 inc. XIV, já citado, incumbe 

ao Presidente da República indicar a totalidade dos 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://pt.wikipedia.org/wiki/Android
https://pt.wikipedia.org/wiki/IOS
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membros desta corte, utilizando-se, para isso, de alta 

discricionariedade. 

IV. Em relação ao Poder Legislativo, o que se 

observa é uma usurpação da sua função precípua por 

parte do Executivo. Este Poder utiliza-se da 

prerrogativa legiferante que lhe fora concedida 

constitucionalmente para ser usada com 

excepcionalidade corriqueiramente. Com isso, ocorre 

o desvirtuamento da função inicial da medida 

provisória; instituto que, a priori, tem caráter 

extraordinário, não sendo este caráter observado na 

dinâmica estatal brasileira. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Apenas o item II está incorreto. 

c) Apenas o item IV está incorreto. 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

Questão 22 

Em relação aos princípios basilares da administração 

pública, analise o enunciado abaixo e responda: 

 

“Compreende a igualdade de tratamento que a 

administração deve dispensar aos administrados que 

estejam na mesma situação jurídica. Exige, também, 

a necessidade de que a atuação administrativa seja 

genérica, com vistas a satisfazer o interesse coletivo. 

Esta é a razão pela qual deve ser imputada a atuação 

administrativa ao órgão ou entidade estatal executora 

da medida, e não ao agente público, pessoa física. 

Forçoso convir que, em decorrência desse princípio, 

é vedado tratamento discriminatório aos 

administrados que se encontrem nas mesmas 

situações”. Aqui falamos do Princípio da: 

 

a) Igualdade.   b) Moralidade. 

c) Impessoalidade.    d) Discricionariedade. 

 

Questão 23 

A proibição no território nacional das drogas e do 

plantio, da cultura, da colheita e da exploração de 

vegetais e substratos dos quais elas possam ser 

extraídas ou produzidas não é novidade em nosso 

direito. Isso já ocorria nas legislações anteriores. 

Sobre a Lei Federal Nº 11.343/2006 (Lei das Drogas), 

marque o item INCORRETO: 

 

a) Muitos dos vegetais que podem ser empregados 

para a produção de drogas igualmente podem servir 

de matéria-prima para a elaboração de remédios ou 

serem usados em experimentos científicos. 

b) Assim, mediante autorização legal ou 

regulamentar, e sempre com acirrado controle, podem 

ser plantadas, colhidas e exploradas. 

c) A citada Lei das Drogas ressalva a possibilidade 

do plantio, da colheita, da cultura e da exploração de 

vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas 

ou produzidas drogas quando houver autorização 

legal ou regulamentar. 

d) Porém não há nenhum tipo de ressalva ou 

permissão sobre Substâncias Psicotrópicas, a respeito 

de plantas de uso estritamente religioso. 

 

Questão 24 

O artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA, traz as medidas que podem ser aplicadas aos 

adolescentes pela autoridade competente, após a 

verificação de prática de ato infracional. Sobre o 

tema, atribua V para item verdadeiro e F para item 

falso: 

I. A advertência é a única das medidas 

socioeducativas que pode ser executada diretamente 

pela autoridade judiciária. Ela se dá na forma verbal, 

mas deverá ser registrada em termo e assinada. (    ) 

II. A obrigação de reparar o dano causado pelo ato 

infracional, envolve os aspectos patrimoniais e 

morais. (    ) 

III. A medida de prestação de serviços à comunidade 

não poderá exceder o período de seis meses, com 

jornadas diárias de até oito horas. (    ) 

IV. A liberdade assistida importa em uma 

intervenção efetiva e positiva na vida do adolescente 

e, se necessário, em sua dinâmica familiar, por 

intermédio de uma pessoa capacitada para 

acompanhar a execução da medida, chamada de 

“orientador”, que tem a incumbência de desenvolver 

uma série de tarefas, expressamente previstas no art. 

119, do ECA. (    ) 

 

Respondidos os itens, a sequência CORRETA é: 

a) V, F, F, V.   b) V, V, V, V. 

c) F, V, V, F.   d) F, F, V, V. 

 

Questão 25 

Os atos administrativos são atos jurídicos praticados, 

segundo o Direito Administrativo, pelas pessoas 

administrativas, por intermédio de seus agentes, no 

exercício de suas competências funcionais, capaz de 

produzir efeitos com fim público. O exame do ato 
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administrativo revela nitidamente a existência de 

requisitos necessários à sua formação. Tais 

componentes, pode-se dizer, constituem a infra-

estrutura do ato administrativo, seja ele vinculado ou 

discricionário, simples ou complexo, de império ou 

de gestão. São todos elementos indispensáveis à sua 

validade: 

a) Legalidade, finalidade, forma, motivo e 

executoriedade. 

b) Competência, finalidade, forma, objeto e motivo. 

c) Legalidade, competência, finalidade, objeto e 

discricionariedade. 

d) Finalidade, forma, objeto, discricionariedade e 

motivo. 

 

Questão 26 

É a supressão de um ato administrativo legítimo e 

eficaz, realizada pela Administração, por não mais lhe 

convir a sua existência. Pressupõe, portanto, um ato 

legal e perfeito, mas inconveniente ao interesse 

público. Em relação ao ato administrativo aqui 

descrevemos a: 

a) Convalidação.  b) Invalidação. 

c) Revogação.   d) Anulação. 

 

Questão 27 

Em relação aos princípios que regem a República 

Federativa do Brasil em suas relações internacionais, 

marque o item INCORRETO: 

a) Repúdio ao protecionismo e ao separatismo. 

b) Igualdade entre os Estados. 

c) Autodeterminação dos povos. 

d) Não intervenção. 

 

Questão 28 

Analise o enunciado abaixo: 

A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio... (Artigo 144, Constituição 

da República Federativa do Brasil, 1988) 

Sobre o tema aponte o item INCORRETO: 

 

a)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. 

b) Os Municípios poderão constituir guardas 

municipais destinadas à proteção de seus bens, 

serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 

c) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a 

preservação da ordem pública; aos corpos de 

bombeiros militares, além das atribuições definidas 

em lei, incumbe a execução de atividades de defesa 

civil. 

d) A polícia rodoviária federal, órgão permanente, 

estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, 

ao patrulhamento ostensivo de todas as rodovias do 

país. 

 

Questão 29 

Em relação ao artigo 37 da Constituição Federal, 

atribua V para item verdadeiro e F para item falso: 

 

I. O prazo de validade do concurso público será de 

até dois anos, prorrogável duas vezes, por igual 

período. (    ) 

II. Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário 

poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 

Executivo e Poder Legislativo, conforme legislação 

específica.  (    ) 

III. As pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito 

de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 

culpa. (   ) 

IV. Os atos de improbidade administrativa 

importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda 

da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 

ressarcimento ao erário, na forma e gradação 

previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

(    ) 

Respondidos os itens a sequência CORRETA é: 

 

a)  F, V, V, V.  b) V, F, F, V. 

c) F, F, V, V.   d) V, V, F, F. 

 

Questão 30 

Para efeito do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, 

NÃO são consideradas vias terrestres: 

 

a) As praias abertas à circulação pública. 

b) As pistas de corridas de automóveis, motos, 

bicicletas ou outros veículos de qualquer tipo de 

tração, privadas ou estatais. 

c) As vias internas pertencentes aos condomínios 

constituídos por unidades autônomas. 

d) As vias e áreas de estacionamento de 

estabelecimentos privados de uso coletivo. 
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Questão 31 

Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito 

dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição: 

 

a) Comunicar ao órgão executivo de trânsito da União 

a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o 

recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. 

b) Realizar, fiscalizar e controlar o processo de 

formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de 

condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, 

Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de 

Habilitação, mediante delegação do órgão federal 

competente. 

c) Vistoriar, inspecionar quanto às condições de 

segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e 

licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro 

e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão 

federal competente. 

d) Registrar e licenciar, na forma da legislação, 

veículos de tração e propulsão humana e de tração 

animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e 

arrecadando multas decorrentes de infrações. 

 

Questão 32 

O ato de abuso de autoridade enseja tríplice 

responsabilização, a saber: responsabilização 

administrativa, civil e criminal, sendo esta última o 

chamado crime de abuso de autoridade. Entretanto, a lei 

nº 4.898/65 não é um diploma exclusivamente criminal. 

Sobre o que se enquadra como Crime de Abuso de 

Autoridade na citada lei, analise os itens abaixo: 

 

I. Constitui abuso de autoridade deixar de comunicar, 

imediatamente, ao juiz competente a prisão ou detenção 

de qualquer pessoa. 

II. Constitui abuso de autoridade prolongar a execução 

de prisão temporária, de pena ou de medida de 

segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou 

de cumprir imediatamente ordem de liberdade. 

III. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado 

à incolumidade psíquica e moral do indivíduo. 

IV. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado 

ao sigilo da correspondência. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Apenas o item II está incorreto. 

c) Apenas o item III está incorreto. 

d) Apenas o item IV está incorreto. 

 

Questão 33 

O homicídio (artigo 121 do Código Penal) será 

qualificado se cometido, EXCETO: 

a) Sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida 

a injusta provocação da vítima. 

b) Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por 

outro motivo torpe. 

c) Por motivo fútil. 

d) Para assegurar a execução, a ocultação, a 

impunidade ou vantagem de outro crime. 

 

Questão 34 

O artigo 149 do Código Penal, traz em seu caput: 

“Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 

submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada 

exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de 

trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua 

locomoção em razão de dívida contraída com o 

empregador ou preposto”.  

O crime aqui tipificado é denominado de Redução a 

condição análoga à de escravo e tem como pena 

prevista: 

a) Detenção, de um a cinco anos, além da pena 

correspondente à violência. 

b) Reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena 

correspondente à violência. 

c) Reclusão, de um a cinco anos, e multa 

correspondente à violência. 

d) Detenção, de dois a oito anos, e multa, além da pena 

correspondente à violência. 

 

Questão 35 

Sobre os crimes de Furto e Roubo, analise os itens 

abaixo: 

 

I. O crime de furto cujo objeto de tutela jurídica é a 

propriedade e a posse, tem ação típica que consiste em 

subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. 

II. Roubo qualificado, segundo o Código Penal, 

artigo 155, é aquele que ocorre com destruição ou 

rompimento de obstáculo; abuso de confiança, ou 

mediante fraude, escalada ou destreza; emprego de 

chave falsa ou mediante concurso de duas ou mais 

pessoas. 

III. Em se tratando de furto, equipara-se à coisa 

móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha 

valor econômico. 

IV. A pena para o crime de roubo, tipificado no artigo 

157, é de reclusão de quatro a dez anos, e multa. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Apenas o item II está incorreto. 

c) Apenas o item IV está incorreto. 

d) Todos os itens estão corretos. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10619836/artigo-155-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
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Questão 36 

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. 

Aqui temos a tipificação oriunda do Código Penal, 

relativa ao crime de: 

 

a) Peculato.   b) Excesso de exação. 

c) Peculato culposo.  d) Concussão. 
 

Questão 37 

Em relação ao Estatuto Geral das Guardas Municipais 

(Lei 13.022/14), são princípios mínimos de atuação 

das guardas municipais, EXCETO: 

a) Uso preventivo e ostensivo da força. 

b) Proteção dos direitos humanos fundamentais, do 

exercício da cidadania e das liberdades públicas. 

c) Preservação da vida, redução do sofrimento e 

diminuição das perdas. 

d) Compromisso com a evolução social da 

comunidade. 
 

Questão 38 

Ainda tendo como referência o Estatuto Geral das 

Guardas Municipais, em relação aos seus efetivos, 

marque o item INCORRETO: 

a) 0,4% (quatro décimos por cento) da população, em 

Municípios com até 50.000 (cinquenta mil) 

habitantes. 

b) 0,3% (três décimos por cento) da população, em 

Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e 

menos de 300.000 (trezentos mil) habitantes, desde 

que o efetivo não seja inferior ao disposto no item A. 

c) 0,2% (dois décimos por cento) da população, em 

Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) 

habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao 

disposto no item B. 

d) 0,1% (um décimo por cento) da população, em 

Municípios com mais de 1.000.000 (um milhão) de 

habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao 

disposto no item C. 
 

Questão 39 

Em relação aos requisitos básicos para investidura em 

cargo público na guarda municipal, analise os itens 

abaixo: 

I. Brasileiro(a) nato ou naturalizado. 

II. Gozo dos direitos políticos. 

III. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. 

IV. Nível médio completo de escolaridade. 

V. Idade mínima de 21 (vinte e um) anos. 

VI. Aptidão física, mental e psicológica. 

VII. Idoneidade moral comprovada por investigação 

social e certidões expedidas perante o Poder 

Judiciário estadual, federal e distrital. 

VIII. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em 

lei estadual. 

 

Dos itens acima quantos estão INCORRETOS: 

a) 1.   b) 2.  c) 3.  d) 4. 
 

Questão 40 

A Administração Pública é a atividade desenvolvida 

pelo Estado ou seus delegados, sob o regime de 

Direito Público, destinada a atender de modo direto e 

imediato, necessidades concretas da coletividade. É 

todo o aparelhamento do Estado para a prestação dos 

serviços públicos, para a gestão dos bens públicos e 

dos interesses da comunidade. Em relação às 

características da Administração Pública, analise os 

itens abaixo: 
 

I. Praticar atos tão somente de execução – estes atos 

são denominados atos administrativos; quem pratica 

estes atos são os órgãos e seus agentes, que são 

sempre públicos. 

II. Exercer atividade politicamente neutra - sua 

atividade é vinculada à Lei e não à Política. 

III. Ter conduta hierarquizada – dever de obediência 

- escalona os poderes administrativos do mais alto 

escalão até a mais humilde das funções. 

IV. Praticar atos com responsabilidade técnica e 

legal – busca a perfeição técnica de seus atos, que 
devem ser tecnicamente perfeitos e segundo os 

preceitos legais. 

V. Caráter instrumental – a Administração Pública é 

um instrumento para o Estado conseguir seus 

objetivos. A Administração serve ao Estado. 

VI. Competência limitada – o poder de decisão e de 

comando de cada área da Administração Pública é 

delimitada pela área de atuação de cada órgão. 
 

Analisados os itens abaixo, é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas os itens I, II, III, IV e VI estão corretos. 

b) Apenas os itens I, II, III, V e VI estão corretos. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas os itens I, III, IV, V e VI estão corretos. 


