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INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 
 

❖ Ao iniciar a prova, assinale no seu CARTÃO RESPOSTA o tipo de prova indicado no Caderno de Questões. 

❖ Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

❖ O tempo de duração da totalidade das Provas Objetivas será de 4 (quatro horas) corridas. Este tempo inclui o necessário 

para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 

❖ Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição, número do documento de identidade. 

❖ O CARTÃO RESPOSTA NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos 

locais destinados às respostas. 

❖ A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra 

correspondente à resposta solicitada de cada questão. 

❖ Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de 

uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.  

❖ Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorrida 1 (uma) hora do tempo da Prova Objetiva 

e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas e nem o CARTÃO RESPOSTA. 

❖ Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a 

aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.  

❖ Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA 

devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as 

providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação 

posterior. 

 

 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL – TIPO A 

❖ Ao receber este caderno, marque seu tipo de prova em seu CARTÃO RESPOSTA. A ausência desse registro acarretará a 

eliminação do candidato, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido. 

▪ Verifique se a sua opção de CARGO está correta e se esse caderno contém 60 QUESTÕES de múltipla escolha, 

numeradas de 01 a 60. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

I N S T R U Ç Õ E S  G E R A I S  
 

INSCRIÇÃO  



 

 

 

  

~ 2 ~ 
 

 CARGO: GUARDA CIVIL MUNICIPAL – TIPO A 

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as questões 1 a 9 
TEXTO I 

 

A ciência e a tecnologia como estratégia de desenvolvimento 
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 Um dos principais motores do avanço da ciência é a curiosidade humana, descompromissada de resultados concretos 
e livre de qualquer tipo de tutela ou orientação. A produção científica movida simplesmente por essa curiosidade tem sido capaz 
de abrir novas fronteiras do conhecimento, de nos tornar mais sábios e de, no longo prazo, gerar valor e mais qualidade de vida 
para o ser humano. 
 Por meio dos seus métodos e instrumentos, a ciência nos permite analisar o mundo ao redor e ver além do que os olhos 
podem enxergar. O empreendimento científico e tecnológico do ser humano ao longo de sua história é, sem dúvida alguma, o 
principal responsável por tudo que a humanidade construiu até aqui. Suas realizações estão presentes desde o domínio do fogo 
até às imensas potencialidades derivadas da moderna ciência da informação, passando pela domesticação dos animais, pelo 
surgimento da agricultura e indústria modernas e, é claro, pela espetacular melhora da qualidade de vida de toda a humanidade 
no último século. 
 Além da curiosidade humana, outro motor importantíssimo do avanço científico é a solução de problemas que afligem a 
humanidade. Viver mais tempo e com mais saúde, trabalhar menos e ter mais tempo disponível para o lazer, reduzir as distâncias 
que nos separam de outros seres humanos – seja por meio de mais canais de comunicação ou de melhores meios de transporte 
– são alguns dos desafios e aspirações humanas para os quais, durante séculos, a ciência e a tecnologia têm contribuído. 
 Uma pessoa nascida no final do século 18 muito provavelmente morreria antes de completar 40 anos de idade. Alguém 
nascido hoje num país desenvolvido deverá viver mais de 80 anos e, embora a desigualdade seja muita, mesmo nos países mais 
pobres da África subsaariana, a expectativa de vida, atualmente, é de mais de 50 anos. A ciência e a tecnologia são os fatores-
chave para explicar a redução da mortalidade por várias doenças, como as doenças infecciosas, por exemplo, e o consequente 
aumento da longevidade dos seres humanos. 
 Apesar dos seus feitos extraordinários, a ciência e, principalmente, os investimentos públicos em ciência e tecnologia 
parecem enfrentar uma crise de legitimação social no mundo todo. Recentemente, Tim Nichols, um reconhecido pesquisador 
norte-americano, chegou a anunciar a “morte da expertise”, título de seu livro sobre o conhecimento na sociedade atual. O que 
ele descreve no livro é uma descrença do cidadão comum no conhecimento técnico e científico e, mais do que isso, um certo 
orgulho da própria ignorância sobre vários temas complexos, especialmente sobre qualquer coisa relativa às políticas públicas. 
Vários fenômenos sociais recentes, como o movimento antivacinas ou mesmo a desconfiança sobre a fatalidade do aquecimento 
global, apesar de todas as evidências científicas em contrário, parecem corroborar a análise de Nichols. 
 Esses fenômenos têm perpassado nacionalidades. No Brasil, no ano passado, o debate sobre a chamada “pílula do 
câncer” evidenciou como o conhecimento científico estabelecido foi negligenciado pelos representantes eleitos pelo povo 
brasileiro. A crise de financiamento recente também é um sintoma da baixa estima da ciência na sociedade ou, pelo menos, da 
baixa capacidade de mobilização e de pressão por uma fatia maior dos recursos orçamentários. 
 (...) 

(Equipe do Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade. www.ipea.gov.br, 17/12/2019) 
 

 
1. Em relação à tipologia textual, é correto afirmar que o texto se 

classifica como 
 

A) descritivo. 
B) dissertativo. 
C) injuntivo. 
D) narrativo. 
 

 

2. Esses fenômenos têm perpassado nacionalidades. (linha 27) 
O pronome sublinhado no período acima desempenha, no 
texto, papel 

 

A) anafórico. 
B) catafórico. 
C) dêitico. 
D) exofórico. 

3. Com base na leitura do texto e suas corretas inferências, 
analise as afirmativas a seguir: 

 

I. O avanço científico é impulsionado por dois únicos motores: a 
curiosidade humana e a necessidade de solução de problemas 
que afligem a humanidade. 

II. A ciência e a tecnologia têm contribuído para levar ao alcance 
de aspirações humanas, como ter mais tempo para o lazer. 

III. Quando a ciência é movida pela curiosidade humana, não se 
estabelecem compromissos com os resultados. 
 

Pode-se afirmar que 
 

A) apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
B) apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
C) apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
D) todas as afirmativas estão corretas. 
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4. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado, no texto, se 
classifique como advérbio. 

 

A) mais saúde (linha 12) 
B) mais tempo (linha 12) 
C) mais canais (linha 13) 
D) mais pobres (linhas 16 e 17) 
 

 

5. Assinale a alternativa em que o termo indicado desempenhe, 
no texto, função sintática idêntica à de “de nos tornar mais 
sábios” (linha 3). 
 

A) do ser humano (linha 6) 
B) da agricultura (linha 9) 
C) de outros seres humanos (linha 13) 
D) da moderna ciência da informação (linha 8) 
 

 

6. Vários fenômenos sociais recentes, como o movimento 
antivacinas ou mesmo a desconfiança sobre a fatalidade do 
aquecimento global, apesar de todas as evidências científicas 
em contrário, parecem corroborar a análise de Nichols. (linhas 
25 e 26) 
 

Assinale a alternativa em que, alterando-se a pontuação do 
período acima, tenha-se mantido correção gramatical. 

 

A) Vários fenômenos sociais recentes, como o movimento 
antivacinas ou mesmo a desconfiança sobre a fatalidade do 
aquecimento global – apesar de todas as evidências científicas 
em contrário, parecem corroborar a análise de Nichols. 

B) Vários fenômenos sociais recentes – como o movimento 
antivacinas ou mesmo a desconfiança sobre a fatalidade do 
aquecimento global –, apesar de todas as evidências 
científicas em contrário, parecem corroborar a análise de 
Nichols. 

C) Vários fenômenos sociais recentes (como o movimento 
antivacinas ou mesmo a desconfiança sobre a fatalidade do 
aquecimento global), apesar de todas as evidências científicas 
em contrário parecem corroborar a análise de Nichols. 

D) Vários fenômenos sociais recentes, como o movimento 
antivacinas ou mesmo a desconfiança sobre a fatalidade do 
aquecimento global; apesar de todas as evidências científicas 
em contrário, parecem corroborar a análise de Nichols. 

 

 

7. ...são alguns dos desafios e aspirações humanas para os 
quais, durante séculos, a ciência e a tecnologia têm 
contribuído. (linha 14) 
 
Assinale a alternativa em que, alterando-se o trecho 
sublinhado no fragmento acima, independentemente da 
mudança de sentido, não se tenha mantido correção 
gramatical. 

 

A) a sabedoria e a bondade têm contribuído. 
B) as artes têm contribuído. 
C) a curiosidade humana têm contribuído. 
D) os índices de pesquisa têm contribuído. 

8. ...parecem enfrentar uma crise de legitimação social no mundo 
todo. (linha 21) 

 

Assinale a alternativa em que, alterando-se o fragmento 
acima, independentemente da mudança de sentido, tenha-se 
mantido correção gramatical. 
 

A) parecem assistir a uma crise de legitimação social no mundo 
todo 

B) parecem almejar a uma crise de legitimação social no mundo 
todo 

C) parecem lembrar de uma crise de legitimação social no mundo 
todo 

D) parecem aspirar uma crise de legitimação social no mundo 
todo 

 

 

9. Assinale a alternativa em que a palavra não poderia substituir, 
no texto, “corroborar” (linha 26), sob pena de grave alteração 
de sentido. 
 

A) robustecer 
B) fortalecer 
C) substanciar 
D) amainar 

 

 

10. Com base no Manual de Redação da Presidência da 
República, é correto afirmar que não constitui um atributo da 
redação oficial 
 

A) a concisão. 
B) a formalidade. 
C) o jargão. 
D) a impessoalidade. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11. Considere as proposições a seguir: 

 

I. Luna nasceu no Brasil ou Luna não nasceu no Brasil.   
II. Se Levi gosta de bolo e Bernardo gosta de sorvete, então Ana 

gosta de chocolate.  
 
Pode-se concluir corretamente que 

 
A) apenas a proposição I é uma tautologia. 
B) as proposições I e II são tautologias. 
C) apenas a proposição II é uma tautologia. 
D) as proposições I e II não são tautologias. 
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12. Lia nasceu no ano de 1981 e precisa, por medida de 
segurança, criar uma senha para o seu telefone celular novo 
com duas letras e três algarismos, necessariamente nesta 
ordem. Para não esquecer a senha criada, ela vai utilizar 
somente as letras do seu nome e os algarismos que formam o 
ano em que ela nasceu. Com base nas condições expostas 
anteriormente, quantas possíveis senhas Lia pode formar para 
proteger seu celular novo? 

 

A) 36. 
B) 243. 
C) 324. 
D) 576. 
 

 

13. Em um torneio de futebol com 120 atletas, sabe-se que 35 
atletas já operaram do joelho, 45 já torceram o tornozelo e 50 
atletas nunca torceram o tornozelo nem operaram do joelho. 
Assinale a alternativa que indica corretamente a quantidade de 
atletas que já operaram o joelho e torceram o tornozelo.  
 

A) 10 
B) 25 
C) 35 
D) 40 
 

 

14. Em uma determinada turma de um colégio, 35% das crianças 
gostam de português, 60% das crianças que gostam de 
português são meninas e 60% das crianças que não gostam 
de português são meninos. Assinale a alternativa que 
apresenta corretamente a probabilidade de se escolher ao 
acaso um menino nesta turma.   
 

A) 35 
B) 47 
C) 53 
D) 60 
 

 

15. Considere que as duas afirmações a seguir são falsas: 
 

I. Se André é cantor, então Bruna é bailarina.  
II. Bruna não é bailarina e Carlos é pintor.  

 

Analisando as duas proposições, é possível concluir 
corretamente que 

 

A) Bruna é bailarina. 
B) Carlos é pintor. 
C) André não é cantor. 
D) André é cantor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 
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INFORMÁTICA 

 
16. Considere que o fragmento de planilha abaixo foi extraído do editor de planilhas Microsoft Excel 2016 (configuração padrão – idioma 

português Brasil). Com base nisso, analise os itens a seguir: 
 

 
 

I. Para obter o Valor R$ 33,80, pode ter sido digitado na célula D8 a fórmula =Total(D2;D7) 
II. Para obter o Valor R$ 33,80, pode ter sido digitado na célula D8 a fórmula =Soma(D2:D7) 
III. Para obter o Valor R$ 33,80, pode ter sido digitado na célula D8 a fórmula =(D2+D3+D4+D5+D6+D7) 

 

Pode-se afirmar que  
 

A) apenas os itens II e III estão corretos. 
B) apenas o item I está correto. 
C) apenas os itens I e II estão corretos. 
D) apenas o item III está correto. 
 

 

17. Por medida de segurança, é comum que o sistema operacional Microsoft Windows 10 (configuração padrão – idioma português Brasil) 
seja configurado para solicitar ao usuário, sempre que acessar o sistema, suas credenciais de acesso, que é composta por nome de 
usuário e senha. A tela que permite bloquear a área de trabalho, trocar de usuário, sair e alterar senha, pode ser acessada  

 

A) através da combinação de teclas Ctrl + Alt + Del. 
B) através da combinação de teclas Ctrl + Shift + Del. 
C) através da combinação de teclas Ctrl + R. 
D) através da combinação de teclas Ctrl + F7. 
 

 

18. Assinale a alternativa que apresente o recurso do sistema operacional Microsoft Windows 10 (configuração padrão – idioma português 
Brasil) que permite ao usuário visualizar em uma única tela os aplicativos que estão em execução, o percentual de utilização do 
processador, da memória, do disco e de rede. 

 

A) Gerenciador de Aplicativos 
B) Gerenciador de Ferramentas 
C) Gerenciador de Recursos 
D) Gerenciador de Tarefas 
 

 

19. Baseado no conceito de cloud storage, ou armazenamento de dados em nuvem, alguns serviços são oferecidos para o 
armazenamento e compartilhamento de arquivos. É possível acessar os arquivos de qualquer lugar desde que haja uma conexão 
com a internet. Assinale a alternativa que apresente um desses serviços. 

 

A) Team Viewer 
B) Windows Defender 
C) One Drive 
D) Skype 
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20. Considerando que o fragmento de texto da imagem abaixo foi digitado no editor de texto Microsoft Word 2016 (configuração padrão 
– idioma português Brasil), analise os itens a seguir: 

 

 
 
I. A fonte utilizada no fragmento de texto selecionado é Arial Narrow no tamanho 11. 

II. O recuo da primeira linha utilizado no fragmento de texto selecionado é de 1,5 cm.   
III. Alinhado à direita é o alinhamento do fragmento de texto selecionado. 
 

Pode-se afirmar que 
 

A) apenas o item I está correto. 
B) apenas os itens I e II estão corretos. 
C) todos os itens estão corretos. 
D) apenas o item III está correto. 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Analise os itens abaixo sobre o lugar do crime. 
 

I. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a 
ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se 
produziu ou deveria produzir-se o resultado.   

II. O lugar do crime é qualquer lugar onde a autoridade policial 
tenha competência para prender em flagrante o agente que 
praticou o crime.  

III. Em caso de omissão, considera-se praticado o crime sempre 
no lugar do seu exaurimento.  

 

Pode-se afirmar que 
 

A) apenas o item I está correto. 
B) apenas o item II está correto. 
C) apenas o item III está correto. 
D) todos os itens estão corretos. 
 
 
 
 
 
 

 
22. Sobre a territorialidade e a extraterritorialidade da lei penal, 

assinale a afirmativa incorreta. 
 

A) Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados 
e regras de direito internacional, ao crime cometido no território 
nacional. 

B) Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no 
estrangeiro, os crimes de genocídio, quando o agente for 
brasileiro ou domiciliado no Brasil. 

C) A lei brasileira não se aplica ao crime cometido por estrangeiro 
contra brasileiro fora do Brasil, ainda que tenha sido solicitada 
a extradição.  

D) É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a 
bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de 
propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no 
território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, 
e estas em porto ou mar territorial do Brasil. 
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23. Acerca da aplicação da lei penal, assinale a alternativa correta. 
 

A) É vedada a instituição de lei temporária na seara penal.   
B) A lei excepcional aplica-se a fatos posteriores ao fim de sua 

vigência, desde que correlatos às circunstâncias que a 
determinaram. 

C) A lei posterior jamais se aplica aos fatos anteriores, ainda que 
não decididos por sentença condenatória transitada em 
julgado. 

D) Considera-se praticado o crime no momento da ação ou 
omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. 

 

 

24. Sobre as disposições constitucionais aplicáveis ao direito 
penal, assinale a alternativa correta. 

 

A) Constitui crime inafiançável e imprescritível a prática de 
tortura. 

B) A prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão ou detenção, nos 
termos da lei. 

C) A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça 
ou anistia a ação de grupos armados, civis ou militares, contra 
a ordem constitucional e o Estado Democrático. 

D) Constitui crime inafiançável e imprescritível o terrorismo. 
 

 

25. Sobre o Tribunal do Júri, assinale a alternativa correta. 
 

A) Nem todos os crimes hediondos são julgados pelo Tribunal do 
Júri. 

B) Admite-se, se não prejudicar a acusação, que seja quebrado o 
sigilo das votações no Tribunal do Júri. 

C) A plenitude de defesa é um dever da autoridade policial, mas 
não um direito do acusado perante o Tribunal do Júri. 

D) O Tribunal do Júri tem competência para julgar os crimes 
contra a vida e os que lhe forem conexos. 

 

 

26. Analise os itens abaixo sobre o crime. 
 

I. Enquanto o dolo é elemento da tipicidade, a culpa é causa 
excludente da ilicitude.   

II. O erro sobre os elementos do fato típico é irrelevante para fins 
de responsabilização criminal.  

III. Não há crime quando o agente pratica o fato no exercício 
regular de direito.  

 

Pode-se afirmar que  
 

A) apenas o item I está correto. 
B) apenas os itens I e II estão corretos. 
C) apenas o item III está correto. 
D) todos os itens estão corretos. 
 
 
 
 
 
 
 

27. Sobre a imputabilidade penal, assinale a alternativa correta. 
 

A) A paixão exclui a imputabilidade penal.  
B) A embriaguez culposa pelo álcool não exclui a imputabilidade 

penal, salvo se for completa e voluntária. 
C) A emoção exclui a imputabilidade penal.  
D) É isento de pena o agente que, por doença mental ou 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao 
tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de 
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo 
com esse entendimento.  

 

 

28. De acordo com o Código Penal, no crime de furto, a pena é de 
reclusão de três a oito anos se 
 

A) houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que 
cause perigo comum. 

B) a subtração for de veículo automotor que venha a ser 
transportado para outro Estado ou para o exterior.  

C) cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à 
subtração da coisa. 

D) cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas. 
 

 

29. Sobre a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), analise os 
itens a seguir: 
 

I. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma 
das formas de violação dos direitos humanos.  

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

III. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica 
e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras 
providências, garantir proteção policial, quando necessário, 
comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder 
Judiciário. 
 

Pode-se afirmar que 
 

A) todos os itens estão corretos. 
B) apenas o item I está correto. 
C) apenas os itens I e II estão corretos. 
D) apenas os itens II e III estão corretos. 

 

 

30. Sobre os crimes previstos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei nº 8.069/1990), assinale a alternativa correta. 
 

A) Os crimes praticados contra a criança e o adolescente sempre 
se consumam através de atos comissivos.  

B) Pune-se com pena de reclusão quem produzir, reproduzir, 
dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena 
de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou 
adolescente. 

C) Constitui mera infração administrativa a submissão de criança 
sob sua vigilância a vexame ou a constrangimento. 

D) Aumenta-se a pena de 2/3 (dois terços) se o agente comete o 
crime para fins de veiculação na rede mundial de 
computadores. 
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31. Assinale a única alternativa correspondente a um direito 
individual previsto na Constituição Federal. 

 

A) direito à moradia  
B) direito ao lazer 
C) direito à aposentadoria 
D) direito de herança 
 

 

32. Acerca dos direitos sociais, assinale a alternativa correta. 
 

A) Os trabalhadores rurais não têm direito à remuneração do 
trabalho noturno superior à do diurno. 

B) A licença-paternidade será sempre de 30 (trinta) dias. 
C) É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social, a assistência 
gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 
(cinco) anos de idade em creches e pré-escolas. 

D) Os trabalhadores rurais não têm direito ao seguro-
desemprego, em caso de desemprego involuntário. 

 

 

33. Assinale a única alternativa correspondente a cargo privativo 
de brasileiro nato. 

 

A) Oficial das Forças Armadas 
B) Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
C) Presidente do Banco Central do Brasil 
D) Prefeito Municipal 
 

 

34. Analise os itens abaixo sobre o poder constituinte: 
 

I. O poder constituinte originário é limitado pelo regime 
constitucional vigente à época da instituição da nova 
constituição. 

II. O poder constituinte revisor também pode ser chamado de 
poder constituinte decorrente. 

III. O poder constituinte derivado é sempre subordinado ao poder 
constituinte originário. 

 

Pode-se afirmar que 
 

A) apenas o item I está correto. 
B) apenas o item II está correto. 
C) apenas o item III está correto. 
D) apenas os itens I e II estão corretos. 
 

 

35. Sobre os direitos políticos e partidos políticos, assinale a 
alternativa correta. 

 

A) Podem se alistar como eleitores os estrangeiros e, fora do 
período do serviço militar obrigatório, os conscritos. 

B) Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, 
na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal 
Superior Eleitoral. 

C) A idade mínima para concorrer ao cargo de Vereador é de 21 
(vinte e um) anos. 

D) Os militares são alistáveis e inelegíveis. 
 

36. Sobre a União, Estados e Municípios, assinale a alternativa 
correta.  
 

A) São bens dos Estados os recursos naturais da plataforma 
continental e da zona econômica exclusiva.  

B) Compete aos Municípios legislar sobre trânsito e transporte. 
C) São bens dos Municípios as terras tradicionalmente ocupadas 

pelos índios. 
D) Compete à União planejar e promover a defesa permanente 

contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as 
inundações. 

 

 

37. Analise os itens abaixo sobre as comissões parlamentares de 
inquérito:  
 

I. As comissões parlamentares de inquérito terão poderes de 
investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros 
previstos nos regimentos das respectivas Casas. 

II. As comissões parlamentares de inquérito serão criadas pela 
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto 
ou separadamente, mediante requerimento de um terço de 
seus membros, para a apuração de fato determinado e por 
prazo certo. 

III. As conclusões das comissões parlamentares de inquérito, se 
for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público, para 
que promova a responsabilidade civil ou criminal dos 
infratores.   
 

Pode-se afirmar que 
 

A) apenas o item I está correto. 
B) apenas os itens I e III estão corretos. 
C) apenas os itens II e III estão corretos. 
D) todos os itens estão corretos. 

 

 

38. Com base nas disposições constitucionais sobre a defesa do 
Estado e das instituições democráticas, assinale a afirmativa 
incorreta. 
 

A) O Congresso Nacional não funcionará durante a execução das 
medidas decretadas no estado de sítio.  

B) O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 
trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, 
se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. 

C) Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o 
Presidente da República, dentro de vinte e quatro horas, 
submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso 
Nacional, que decidirá por maioria absoluta. 

D) O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas 
necessárias a sua execução e as garantias constitucionais que 
ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da 
República designará o executor das medidas específicas e as 
áreas abrangidas. 
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39. Sobre as atribuições e responsabilidades do Presidente da 
República, assinale a alternativa correta. 

 

A) O Presidente da República não pode conceder indulto ou 
comutar penas. 

B) O Presidente da República, na vigência de seu mandato, pode 
ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas 
funções. 

C) Compete privativamente ao Presidente da República decretar 
e executar a intervenção federal.  

D) Compete privativamente ao Presidente da República prestar, 
anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de cento e oitenta 
dias após a abertura da sessão legislativa, as contas 
referentes ao exercício anterior. 

 

 

40. Analise os itens abaixo sobre o Ministério Público e a 
Advocacia Pública:  
 

I. São princípios institucionais da Advocacia Pública a unidade, 
a indivisibilidade e a independência funcional. 

II. A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa 
do Presidente da República, deverá ser precedida de 
autorização da maioria absoluta do Senado Federal. 

III. Compete à Advocacia Pública requisitar diligências 
investigatórias e a instaurar inquérito policial.   

 

Pode-se afirmar que 
 

A) apenas o item I está correto. 
B) apenas o item II está correto. 
C) apenas os itens I e III estão corretos. 
D) apenas os itens I e II estão corretos. 
 

 

41. Sobre a extinção do ato administrativo, assinale a alternativa 
correta. 

 

A) Os atos administrativos somente podem ser extintos pelo 
Poder Judiciário.  

B) Quando o ato administrativo não estiver em sintonia com o 
princípio da eficiência, há de ser feita a sua convalidação. 

C) A anulação do ato administrativo com efeitos ex tunc jamais 
pode ocorrer em razão da sua falta de conveniência. 

D) A caducidade consiste no ato administrativo complexo que 
homologa a aposentadoria do servidor público. 

 

 

42. Sobre as licitações públicas, assinale a alternativa correta.  
 

A) As normas de licitações e contratos devem privilegiar o 
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e 
empresas de pequeno porte na forma da lei.  

B) Considera-se execução indireta a que é feita pelos órgãos e 
entidades da Administração, pelos próprios meios. 

C) O projeto básico é desnecessário sempre que for feito o projeto 
executivo. 

D) Nos processos de licitação, não poderá ser estabelecida 
margem de preferência para licitantes, produtos ou serviços. 

 
 

43. Com base na Lei nº 9.784/1999, analise os itens abaixo sobre 
o processo administrativo:  

 

I. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

II. Nos processos administrativos será observado, entre outros, o 
critério de adoção de formas simples, suficientes para propiciar 
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos 
dos administrados. 

III. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido 
de interessado.   
 

Pode-se afirmar que 
 

A) apenas os itens I e II estão corretos. 
B) apenas os itens II e III estão corretos. 
C) apenas os itens I e III estão corretos. 
D) todos os itens estão corretos. 

 

 

44. Com base na Lei nº 12.462/2011, assinale a única alternativa 
que não permite a aplicação do Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas (RDC). 
 

A) Licitações e contratos necessários à realização das ações no 
âmbito da segurança pública.  

B) Licitações e contratos necessários à realização das obras e 
serviços de engenharia para expansão da estrutura 
aeroportuária e marítima. 

C) Licitações e contratos necessários à realização das obras e 
serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde 
- SUS. 

D) Licitações e contratos necessários à realização das ações em 
órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à 
inovação. 

 

 

45. Levando em conta o disposto na Lei nº 8.429/1992, analise os 
itens abaixo sobre a improbidade administrativa:  
 

I. É ato de improbidade administrativa que importa em 
enriquecimento ilícito, dentre outros, concorrer para que 
terceiro se enriqueça ilicitamente. 

II. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou 
terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu 
patrimônio. 

III. Somente o Ministério Público promoverá as ações necessárias 
à complementação do ressarcimento do patrimônio público.   
 

Pode-se afirmar que 
 

A) apenas o item I está correto. 
B) apenas o item II está correto. 
C) apenas os itens I e III estão corretos. 
D) todos os itens estão corretos. 
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46. Acerca do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, 
assinale a alternativa correta. 

 

A) O CONTRAN é presidido pelo dirigente do Departamento 
Nacional de Trânsito – DENATRAN. 

B) Nenhum membro do CONTRAN terá suplente.   
C) O CONTRAN é composto exclusivamente por três 

representantes do Ministério dos Transportes e por um 
representante do Ministério da Saúde. 

D) O CONTRAN é presidido pelo Vice-Presidente da República. 
 

 

47. Analise os itens abaixo sobre os conceitos previstos no Código 
de Trânsito Brasileiro: 

 

I. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, 
veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, 
para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de 
carga ou descarga.   

II. São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os 
logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as 
rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou 
entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as 
peculiaridades locais e as circunstâncias especiais.  

III. Balanço traseiro é a distância entre o plano vertical passando 
pelos centros das rodas traseiras extremas e o ponto mais 
recuado do veículo, considerando-se todos os elementos 
rigidamente fixados ao mesmo.  

 

Pode-se afirmar que 
 

A) apenas o item II está correto. 
B) apenas os itens I e II estão corretos. 
C) apenas o item III está correto. 
D) todos os itens estão corretos. 
 

 

48. Sobre as normas gerais de circulação e conduta no trânsito, 
assinale a afirmativa incorreta. 

 

A) O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu 
veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à 
segurança do trânsito. 

B) Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência 
de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de 
circulação. 

C) Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o 
propósito de ultrapassá-lo, deverá deslocar-se para a faixa da 
direita, acelerando a marcha.  

D) Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter 
distância suficiente entre si para permitir que veículos que os 
ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. 

 
 
 
 
 
 
 
 

49. Sobre a sinalização de trânsito, assinale a alternativa correta. 
 

A) Os sinais de trânsito classificam-se em sonoros, luminosos ou 
pirotécnicos. 

B) A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou 
símbolos ao longo das vias independe de prévia aprovação do 
órgão de trânsito. 

C) Os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito com 
circunscrição sobre a via à travessia de pedestres deverão ser 
sinalizados com faixas pintadas ou demarcadas no leito da via. 

D) A responsabilidade pela instalação da sinalização nas vias 
internas pertencentes aos condomínios constituídos por 
unidades autônomas e nas vias e áreas de estacionamento de 
estabelecimentos privados de uso coletivo é de 
responsabilidade do DETRAN. 

 

 

50. Com base na Resolução nº 643/2016, que dispõe sobre o 
emprego de película retrorrefletiva em veículos, assinale a 
alternativa correta. 
 

A) É vedado o emprego de película retrorrefletiva em veículo com 
Peso Bruto Total (PBT) inferior a 4.536 kg. 

B) Os dispositivos retrorrefletivos traseiros jamais podem ser 
aplicados em tratores. 

C) É vedado o emprego de película retrorrefletiva em qualquer 
tipo de veículo automotor. 

D) Os fabricantes de películas retrorrefletivas devem obter, para 
os seus produtos, registro no Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 

 

 

51. A respeito da aplicação da lei processual penal, assinale a 
afirmativa incorreta. 
 

A) Admitirá o suplemento dos princípios gerais de direito. 
B) Não admitirá interpretação extensiva.   
C) Aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos 

realizados sob a vigência da lei anterior. 
D) Admitirá aplicação analógica. 

 

 

52. Analise os itens abaixo sobre o inquérito policial: 
 

I. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de 
representação, não poderá sem ela ser iniciado.   

II. Os instrumentos do crime não podem acompanhar os autos do 
inquérito policial, devendo ficar guardados em Arquivo Público.  

III. O inquérito policial substituirá a denúncia ou queixa, sempre 
que servir de embasamento total a uma ou outra.  
 

Pode-se afirmar que 
 

A) apenas o item I está correto. 
B) apenas o item II está correto. 
C) apenas os itens I e II estão corretos. 
D) apenas os itens II e II estão corretos. 
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53. Sobre a ação penal, assinale a alternativa correta. 
 

A) A ação penal, nas contravenções, será iniciada 
exclusivamente por meio de portaria expedida pela autoridade 
judiciária ou policial. 

B) A representação será irretratável, depois do recebimento da 
denúncia. 

C) O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, 
sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar.  

D) Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do 
patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, será 
instaurada ação penal pública subsidiária.  

 

 

54. Com base no Código de Processo Penal, assinale a alternativa 
correta sobre a competência. 

 

A) Excepcionalmente, a competência será determinada pelo 
lugar em que se consumar a infração. 

B) Quando o último ato de execução for praticado fora do território 
nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, 
embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu 
resultado. 

C) Ainda que seja conhecido o lugar da infração, a competência 
regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. 

D) A competência será determinada pela conexão quando duas 
ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. 

 

 

55. Sobre o interrogatório do acusado e o exame de corpo de 
delito, assinale a alternativa correta. 

 

A) O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados 
por perito oficial, portador de diploma de curso superior em 
Medicina Legal. 

B) O interrogatório será constituído de três partes: sobre a pessoa 
do acusado, sobre a pessoa da vítima e sobre as testemunhas. 

C) Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito 
quando se tratar de crime que envolva violência contra 
homossexuais e bissexuais. 

D) Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao 
réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu 
defensor; se realizado por videoconferência, fica também 
garantido o acesso a canais telefônicos reservados para 
comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o 
advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre 
este e o preso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56. Analise os itens abaixo sobre a interceptação telefônica: 
 

I. Não será admitida a interceptação de comunicações 
telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria 
ou participação em infração penal.   

II. A interceptação das comunicações telefônicas não poderá ser 
determinada de ofício pelo juiz.  

III. Na intercepção telefônica, a autoridade policial não poderá 
requisitar serviços e técnicos especializados às 
concessionárias de serviço público.  
 

Pode-se afirmar que 
 

A) apenas o item I está correto. 
B) apenas os itens II e III estão corretos. 
C) apenas o item III está correto. 
D) todos os itens estão corretos. 

 

 

57. Sobre a prisão, as medidas cautelares e a liberdade provisória, 
assinale a alternativa correta. 
 

A) As medidas cautelares não poderão ser aplicadas 
cumulativamente. 

B) O preso especial será transportado juntamente com o preso 
comum. 

C) A liberdade provisória sempre está condicionada ao 
pagamento de fiança.  

D) Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada 
no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de 
Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o 
expediu.  

 

 

58. Sobre os Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/1995), 
analise os itens a seguir: 
 

I. Nos Juizados Especiais Criminais, somente se admite a ação 
penal privada.  

II. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência 
lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente 
ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se 
as requisições dos exames periciais necessários.  

III. Todas as denúncias são orais nos Juizados Especiais 
Criminais. 
 

Pode-se afirmar que 
 

A) apenas o item I está correto. 
B) apenas o item II está correto. 
C) apenas o item III está correto. 
D) todos os itens estão corretos. 
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59. Sobre a prisão temporária, assinale a alternativa correta. 
 

A) A prisão temporária terá o prazo de 10 (dez) dias. 
B) A execução da prisão temporária independe da expedição de 

mandado judicial. 
C) A prisão temporária pode ser prorrogada em caso de extrema 

e comprovada necessidade.  
D) Não se inclui o dia do cumprimento do mandado de prisão no 

cômputo do prazo de prisão temporária.   
 

 

60. Sobre as Organizações Criminosas (Lei nº 12.850/2013), 
assinale a afirmativa incorreta. 

 
A) É vedada a infiltração de agentes de polícia em tarefas de 

investigação. 
B) Considera-se organização criminosa a associação de 4 

(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e 
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 
vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de 
infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 
(quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.  

C) Se houver indícios suficientes de que o funcionário público 
integra organização criminosa, poderá o juiz determinar seu 
afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem 
prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária 
à investigação ou instrução processual. 

D) Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial 
ou administrativa relativa à ação praticada por organização 
criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob 
observação e acompanhamento para que a medida legal se 
concretize no momento mais eficaz à formação de provas e 
obtenção de informações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


