
concurso público

001. Prova objetiva

guarda Municipal 
(feMinino e Masculino)

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

16.12.2018

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorg
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Leia o texto para responder às questões de números 03 a 10.

Michael em fúria

Michael, um furacão de força 4, chegou em fúria à cos-
ta da Flórida, nos Estados Unidos, com ventos de mais de  
200 km/h. Foi o segundo da temporada; em setembro, o ci-
clone Florence já havia inundado cidades na Carolina do Nor-
te e estados vizinhos.

Na mesma semana, veio a luz um novo e sombrio rela-
tório do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima 
(IPCC, na sigla em inglês). O estudo, elaborado por dezenas 
de cientistas de vários países, foi apresentado na Coreia do 
Sul.

Trata-se de um relatório especial, diferente das abran-
gentes publicações sobre trajetórias da mudança do clima 
que o IPCC compila a intervalos de cinco ou seis anos. No 
caso, o objetivo era avaliar as diferenças entre um aqueci-
mento na atmosfera de 1,5 ºC e outro de 2 ºC.

Os dois limiares figuram no Acordo de Paris (2015), que 
lista o segundo como meta a não ser ultrapassada, pois os 
climatologistas predizem que os impactos seriam excessivos 
e talvez incontroláveis.

A barreira de 1,5 ºC, por sua vez, aparece no tratado 
como algo preferível do ponto de vista dos riscos e custos a 
serem enfrentados por sociedades e governos.

O novo documento indica que esse limiar de prudência 
está para ser ultrapassado logo, possivelmente ainda em 
2030, e com certeza até os anos 2050.

Restariam, assim, poucas décadas para zerar as emis-
sões de gases do efeito estufa no planeta, o que exigiria uma 
revolução nos setores de energia e transportes. Mais prová-
vel, a julgar pela persistente trajetória atual, é transpor-se a 
marca dos 2 ºC.

(Folha de S.Paulo. 16.10.2018. Adaptado)

03. No texto, a referência ao furacão Michael e ao ciclone 
Florence tem a intenção de evidenciar

(A) a necessidade de se pensar os riscos e os custos 
que o aquecimento da atmosfera trará às pessoas 
em um futuro próximo.

(B) a importância de se realizarem estudos ambientais 
no planeta no próximo século com o aquecimento 
atmosférico.

(C) a conscientização das pessoas com relação ao 
aquecimento atmosférico, que já ultrapassou o limiar 
de prudência.

(D) o descaso do IPCC com a questão das catástrofes 
advindas do aquecimento da Terra, que não são tra-
tadas no relatório.

(E) a revolução que os setores de energia e transportes 
vêm fazendo, para evitar o aumento do aquecimento 
da atmosfera.

conhecimentos gerais 

Língua Portuguesa

Leia a charge para responder às questões de números 01 e 
02.

(Brum. Em: http://www.tribunadonorte.com.br/. Adaptado)

01. Com sua fala, o personagem quer saber do médico se é 
grave

(A) passar o dia nas redes sociais.

(B) passar o dia falando de política.

(C) buscar informações nas redes sociais.

(D) deixar de compartilhar fake news.

(E) ignorar a política nas redes sociais.

02. No contexto de comunicação, na fala do personagem, a 
conjunção e expressa sentido de

(A) causa, equivalendo a porque.

(B) alternância, equivalendo a ou.

(C) explicação, equivalendo a pois.

(D) conclusão, equivalendo a então.

(E) adversidade, equivalendo a mas.
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04. As informações do texto permitem afirmar que o aqueci-
mento da atmosfera em

(A) 1,5 ºC é esperado para 2030, mas não passará disso 
em 2050.

(B) 2 ºC será ultrapassado, mantida a trajetória climática 
atual.

(C) 1,5 ºC ou 2 ºC terá pouco impacto no clima da Terra.

(D) 2 ºC é uma meta do Acordo de Paris, já atingida em 
2015.

(E) 1,5 ºC é mais perigoso para o planeta do que o de 
2 ºC.

05. Na passagem – Na mesma semana, veio a luz um novo 
e sombrio relatório do Painel Intergovernamental sobre 
Mudança do Clima... (2o parágrafo) –, as expressões em 
destaque significam, correta e respectivamente:

(A) foi divulgado e despretensioso.

(B) ficou conhecido e desconhecido.

(C) foi apresentado e tenebroso.

(D) ficou acobertado e melancólico.

(E) foi denunciado e temeroso.

06. Na passagem – Restariam, assim, poucas décadas para 
zerar as emissões de gases do efeito estufa no planeta, 
o que exigiria uma revolução nos setores de energia e 
transportes. (último parágrafo) –, os verbos destacados 
apresentam as informações como

(A) hipóteses possíveis de ocorrer.

(B) fatos já vivenciados.

(C) ações comuns no passado.

(D) conjecturas improváveis de acontecer.

(E) ações a se realizarem rapidamente.

07. De acordo com a norma-padrão, está devidamente pon-
tuada a frase:

(A) O furacão Michael, chegou à costa da Flórida, com 
ventos de mais de 200 km/h.

(B) Michael, o segundo furacão da temporada, chegou 
à costa da Flórida com ventos de mais de 200 km/h.

(C) Em fúria o furacão Michael chegou, com ventos de 
mais de 200 km/h à costa da Flórida.

(D) O furacão Michael em fúria chegou com ventos de 
mais de 200 km/h, à costa da Flórida.

(E) Michael, que foi o segundo furacão da temporada 
chegou à costa da Flórida, com ventos de mais de 
200 km/h.

08. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está 
de acordo com a norma-padrão.

(A) Restariam poucas décadas para que se zerasse as 
emissões de gases do efeito estufa no planeta.

(B) A barreira de 1,5 ºC e a de 2 ºC consta no relatório do 
Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima.

(C) Nos Estados Unidos, ocorreu dois furacões: o Michael 
veio com ventos de mais de 200 km/h.

(D) Os setores de energia e transportes deveria zerar as 
emissões de gases do efeito estufa no planeta.

(E) Cientistas avaliaram as diferenças entre um aqueci-
mento na atmosfera de 1,5 ºC e outro de 2 ºC.

09. Assinale a alternativa cuja frase atende à norma-padrão 
de colocação pronominal.

(A) As cidades na Carolina do Norte já haviam inundado-
-se durante a passagem do ciclone Florence.

(B) Se dedicaram à elaboração do relatório do IPCC, di-
vulgado na Coreia do Sul, cientistas de vários países.

(C) Certamente trata-se de um relatório especial, dife-
rente das abrangentes publicações sobre trajetórias 
da mudança do clima.

(D) De acordo com o relatório do IPCC, talvez se ultra-
passe o limiar de prudência ainda em 2030.

(E) O segundo limiar consiste em uma meta que não de-
ve-se ultrapassar, de acordo com os climatologistas.

10.       estudos que discutem o aquecimento da 
atmosfera, sugerindo que, se a temperatura começar a 
subir para além dos limiares de 1,5 ºC e 2 ºC, o mundo 
poderá estar       voltas com impactos climáticos 
excessivos e talvez incontroláveis.

De acordo com a norma-padrão, os termos que preen-
chem as lacunas do enunciado são, respectivamente:

(A) Há ... às

(B) A ... as

(C) À ... às

(D) Há ... à

(E) Há ... as
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r a s c u n h oMateMática

11. Uma loja tem 330 telefones celulares em estoque, sendo 

que  desses celulares tem a cor preta e os demais, a cor 

vermelha. São resistentes, à água, metade dos celulares 

de cor preta e  dos celulares de cor vermelha. O núme-

ro de celulares que são resistentes à água é

(A) 121.

(B) 143.

(C) 165.

(D) 187.

(E) 209.

12. André comprou dois sacos de balas, cada saco conten-
do o mesmo número de balas. Com todas as balas de 
um dos sacos, ele fez pacotes com 16 balas cada e com 
todas as balas do outro saco, fez pacotes com 18 balas 
cada. Sabendo-se que cada saco tinha um número de 
balas entre 100 e 200, o total de pacotes que foram for-
mados foi

(A) 17.

(B) 19.

(C) 21.

(D) 23.

(E) 25.

13. Felipe é ciclista e percorreu um total de 400 km em 3 dias 
de treino. No primeiro dia, ele pedalou 30% do percurso 
total e, no segundo dia, 45 km. No terceiro dia de treino, 
Felipe pedalou um total de quilômetros igual a

(A) 175.

(B) 190.

(C) 205.

(D) 220.

(E) 235.

14. Carlos compra camisas em uma cidade vizinha e as 
r evende em sua loja ao preço unitário de R$ 13,00.  
A cada viagem que faz para buscar camisas, ele tem um 
custo fixo de R$ 280,00, e mais R$ 4,00 por camisa com-
prada. Se na próxima viagem, ele deseja ter um lucro de 
R$ 350,00 com a revenda das camisas, então o número 
de camisas que ele deve comprar para revender é

(A) 40.

(B) 50.

(C) 60.

(D) 70.

(E) 80.
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r a s c u n h o15. Uma escola possui 4 turmas, A, B, C e D, no terceiro ano, 
com o mesmo número de alunos por turma. Um curso 
de idiomas ofereceu para os alunos, do terceiro ano, um 
curso grátis, e cada aluno podia escolher um único idio-
ma entre inglês, espanhol ou japonês. O gráfico mostra o 
número de alunos que escolheu cada idioma, por turma.

O número total de alunos que escolheu o idioma inglês foi

(A) 15.

(B) 16.

(C) 17.

(D) 18.

(E) 19.

16. A média aritmética das idades de Mariana e seus dois 
irmãos é igual a 25 anos. Sabendo-se que Mariana tem 
21 anos e que um de seus irmãos tem 28 anos, a idade 
de seu outro irmão é

(A) 24 anos.

(B) 25 anos.

(C) 26 anos.

(D) 27 anos.

(E) 28 anos.

17. Para a limpeza de um parque, 10 homens trabalharam  
5 horas por dia, durante 8 dias. Para limpar esse mesmo 
parque em 16 dias, 5 homens precisariam trabalhar um 
número de horas, por dia, igual a

(A) 4.

(B) 5.

(C) 6.

(D) 8.

(E) 10.
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20. A hipotenusa AB de um triângulo retângulo ARB coincide 
com o lado AB de um quadrado ABCD, conforme a figura.

A área, em cm2, da região sombreada ADBR é

(A) 38.

(B) 43,5.

(C) 49.

(D) 54,5.

(E) 60.

r a s c u n h o

18. Ana estava em uma extremidade de uma pista retilínea e 
Bia estava na outra extremidade. Elas caminharam uma 
em direção à outra e, a cada 2 metros que Ana caminhou, 
Bia caminhou 3 metros. Se elas se encontraram após Bia 
ter caminhado 120 metros, o comprimento dessa pista, 
em metros, é igual a

(A) 160.

(B) 180.

(C) 200.

(D) 220.

(E) 230.

19. Um retângulo ABCD foi dividido em uma região quadrada 
K e três regiões retangulares: L, M e N, conforme a figu-
ra. A área da região N é a metade da área do retângulo 
ABCD, e as regiões K, L e M têm a mesma área.

Se a área do retângulo ABCD é igual a 1 176 cm2, então 
o perímetro da região L, em cm, é igual a

(A) 70.

(B) 76.

(C) 82.

(D) 88.

(E) 94.
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24. O presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira 
(22 de outubro) ter alertado o Exército e a Patrulha da 
Fronteira que uma caravana de imigrantes que está no 
México, indo em direção aos EUA, é uma “emergência 
nacional”. Segundo o porta-voz adjunto da ONU, Farhan 
Aziz Haq, citando estimativas da Organização Interna-
cional para as Migrações (OIM), o grupo já soma mais 
de 7 000 pessoas. A estimativa anterior era de até 4 000 
participantes.

(Folha de S.Paulo, 22 out.18.  
Disponível em: <https://goo.gl/XuwrjY>. Adaptado)

Em resposta à caravana, o presidente dos EUA prometeu

(A) acolher a todos os imigrantes, de acordo com a lei 
de imigração vigente, concedendo a eles visto de 
permanência.

(B) cortar ou reduzir substancialmente as verbas desti-
nadas para os países de origem da maioria dos mi-
grantes.

(C) formar um bloqueio nos estados do sul dos EUA, im-
pedindo, com isso, o avanço de imigrantes em terri-
tório americano.

(D) aumentar o financiamento de programas sociais na 
América Central, com o objetivo de reduzir a pobreza 
na região.

(E) auxiliar o México na construção de uma barreira na 
fronteira com a Guatemala para impedir a chegada 
de novos imigrantes.

25. Ahed Tamimi, a adolescente de 17 anos que estava  
presa,  voltou para casa com as boas-vindas de um herói 
em sua vila na Cisjordânia neste domingo (29 de julho), 
após cumprir sentença de oito meses por esbofetear e 
chutar soldados israelenses.

(Folha de S.Paulo, 29 jul.18.  
Disponível em: <https://goo.gl/U5dcvB>. Adaptado)

Ahed Tamimi tornou-se referência

(A) dos protestos contra os EUA na região.

(B) da adesão da juventude ao Estado Islâmico.

(C) da mobilização e da luta pela causa palestina.

(D) do engajamento dos jovens na guerra civil síria.

(E) dos embates contra o autoritarismo dos governos is-
lâmicos.

atuaLidades

21. O governo comunicou no fim da tarde desta quarta-feira 
(26 de setembro) junto ao FMI (Fundo Monetário Interna-
cional) um ajuste no acordo anunciado em junho em que 
se adiciona um empréstimo de mais US$ 7 bilhões aos 
US$ 50 bilhões já acertados previamente. Participaram 
das negociações o ministro da Fazenda e o presidente do 
país e a diretora do FMI, Christine Lagarde.

(Folha de S.Paulo, 26 set.18.  
Disponível em: <https://goo.gl/hfxPMz>. Adaptado)

A notícia aborda a situação econômica

(A) da Colômbia.

(B) do Equador.

(C) do Chile.

(D) do Paraguai.

(E) da Argentina.

22. A primeira-ministra britânica, Theresa May, fez um dis-
curso no Parlamento nesta segunda (22 de outubro) para 
tentar conter a rebelião em seu partido conservador con-
tra sua estratégia para o Brexit, garantindo que um acor-
do com a União Europeia está quase finalizado.

(Folha de S.Paulo, 22 out.18.  
Disponível em:<https://goo.gl/bNtEzp>. Adaptado)

Uma das principais questões ainda não resolvidas do 
Brexit é a fronteira entre

(A) a República da Irlanda e a Irlanda do Norte.

(B) a Inglaterra e o País de Gales.

(C) a Escócia e a Irlanda do Norte.

(D) a Inglaterra e a Escócia.

(E) o País de Gales e a República da Irlanda.

23. O presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, decidiu punir 
Guido Manini Ríos. General será preso por 30 dias, mas 
não deve deixar o cargo. Oposição tacha sanção de exa-
gerada. Segundo a imprensa uruguaia, esta é a sanção 
máxima prevista para qualquer militar em atividade.

(Terra, 13 set.18.  
Disponível em: <https://goo.gl/7y5Mk4>. Adaptado)

O general foi preso por

(A) defender o legado da ditadura uruguaia.

(B) ameaçar os poderes civis constituídos.

(C) legitimar a prática da tortura pelo exército.

(D) fazer comentários políticos de forma pública.

(E) trair a soberania nacional ao se aliar aos EUA.
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27. Em um documento que está sendo editado no MS-Word 
2010, na sua configuração padrão, usando a fonte Times 
New Roman, foram selecionadas a frase 2 e frase 3, 
conforme ilustra a figura

Após isso, foi aplicada a seguinte sequência de ícones, 

 e .

Assinale a alternativa que apresenta o resultado final 
correto desse processo.

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

noções de inforMática

26. Em uma escola municipal, é utilizada uma planilha do 
MS-Excel 2010, a partir da sua configuração padrão, 
em que na coluna A contém o nome do aluno, na colu-
na B contém a turma que o aluno está estudando e na 
coluna C a idade do aluno.

Assinale a alternativa correta que contém a fórmula apli-
cada na célula C10, para contabilizar o total de alunos 
com idade igual a 17 anos.

(A) =CONT.SE("C2:C8;=17")

(B) =CONT.SE(C2;C8;"17")

(C) =CONT.SE(C2:C8;"=17")

(D) =TOTAL(C2:C8;"=17")

(E) =TOTAL(C2;C8;"=17")
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28. Considere uma apresentação do MS-PowerPoint 2010, na sua configuração padrão, composta de 4 Slides, conforme 
ilustra a figura. O modo de Exibição é chamado               , e o Slide        está oculto.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas descritas.

(A) Classificação de Slides, 4

(B) Classificação de Slides, 3

(C) Normal, 4

(D) Normal, 2

(E) Anotações, 3

29. Utilizando o MS-Outlook 2010, a partir da sua configuração padrão, para preparar um e-mail, na guia “Inserir”, grupo 
“Incluir”, os ícones utilizados para inserir respectivamente uma “Assinatura” e um “Cartão de Visita” são:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 
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(D) 

(E) 

30. Usando o Windows Explorer do MS-Windows 7, a partir da sua configuração padrão, a figura ilustra o conteúdo da pasta 
chamada Prefeitura, em que foram selecionados 3 itens.

Após isso, foi aplicada a seguinte sequência de teclas, Ctrl + C e depois Ctrl + V.

Assinale a alternativa que apresenta o resultado final correto, após a execução dessa sequência de teclas.

(A) 

(B) 

(C) 
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34. É correto afirmar que, nos casos expressos em lei, aplica-
-se excepcionalmente a Lei no 8.069/1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente) às pessoas entre

(A) vinte e um e vinte e quatro anos de idade.

(B) dezoito e vinte e seis anos de idade.

(C) dezoito e vinte e um anos de idade.

(D) vinte e um e vinte e seis anos de idade.

(E) dezoito e vinte e quatro anos de idade.

35. Nos termos da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente), é dever do Estado assegurar, entre 
outras coisas,

(A) à criança e ao adolescente ensino fundamental, obri-
gatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria.

(B) apenas à criança, atendimento no ensino fundamen-
tal, através de programas suplementares de material 
didático-escolar.

(C) à criança e ao adolescente ensino fundamental, mé-
dio e superior obrigatórios e gratuitos, inclusive para 
os que a ele não tiveram acesso na idade própria.

(D) apenas à criança, atendimento no ensino fundamen-
tal, através de programas de transporte e de alimen-
tação.

(E) apenas ao adolescente, acesso aos níveis mais ele-
vados do ensino, da pesquisa e da criação artística.

36. Nos termos da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente), é proibida a venda

(A) de bebidas alcoólicas apenas às crianças.

(B) de ingresso de cinema à criança ou ao adolescente.

(C) de cartões de telefone apenas às crianças.

(D) de bilhetes lotéricos e equivalentes à criança ou ao 
adolescente.

(E) de fogos de estampido e de artifício apenas aos ado-
lescentes.

37. Nos termos da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança  
e do Adolescente), as entidades não governamentais  
somente poderão funcionar depois de registradas

(A) no Departamento de Polícia Federal.

(B) no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.

(C) no Conselho Tutelar.

(D) no Conselho Federal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.

(E) no Ministério Público.

conhecimentos esPecíficos

31. Nos termos da Lei Ordinária no 3.774/92 (Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais de Araçatuba), é conside-
rado, entre outros, um dever ao funcionário:

(A) frequentar cursos legalmente instituídos para treina-
mento, aperfeiçoamento e especialização.

(B) evitar a elaboração de representação contra ilegali-
dade, cientificando seus superiores a fim de que eles 
adotem as providências.

(C) tratar com urbanidade os superiores e, se possível, 
o público em geral.

(D) apresentar-se ao serviço convenientemente trajado, 
sem tatuagem e com o uniforme que for determinado.

(E) residir na localidade onde exerce o cargo ou em  
outra dela distante até 200 (duzentos) quilômetros.

32. Nos termos da Lei Ordinária no 3.774/92 (Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais de Araçatuba), é, entre 
outras, considerada uma proibição ao funcionário:

(A) exercer, sem autorização da chefia, comércio entre 
os companheiros de serviço no local de trabalho.

(B) retirar, mesmo diante de prévia autorização da auto-
ridade competente, qualquer documento ou objeto 
da repartição.

(C) opor resistência justificada ao andamento de docu-
mento, processo ou execução de serviço.

(D) receber de terceiros qualquer vantagem, exceto na 
condição de presente, por trabalhos realizados na 
repartição, ou pela promessa de realizá-los.

(E) manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro 
ou parente até o segundo grau.

33. É correto afirmar, no que concerne à Lei Ordinária  
no 3.774/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais 
de Araçatuba), que

(A) o funcionário responderá apenas administrativamente 
pelo exercício irregular de suas atribuições.

(B) a responsabilidade administrativa não exime o fun-
cionário da responsabilidade civil ou criminal que no 
caso couber.

(C) o pagamento da indenização a que ficar obrigado 
o funcionário o exime da pena disciplinar em que 
ocorrer.

(D) a responsabilidade administrativa ao funcionário ou 
servidor resulta de atos ou omissões praticados no 
desempenho das atribuições funcionais ou fora delas.

(E) a responsabilidade penal não abrange as contraven-
ções imputadas ao funcionário ou servidor.
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42. Com relação aos crimes contra a pessoa, previstos no 
Código Penal, é correto afirmar que

(A) o homicídio culposo é apenado com reclusão.

(B) induzir alguém a suicidar-se não é crime.

(C) o infanticídio não é crime, mas uma hipótese de  
homicídio qualificado.

(D) o feminicídio é considerado um crime culposo.

(E) expor a saúde de outrem a perigo direto e iminente é 
considerado crime.

43. Com relação aos crimes contra a pessoa, previstos no 
Código Penal, é correto afirmar que

(A) o homicídio cometido com o emprego de tortura não 
é considerado como homicídio qualificado.

(B) provocar aborto, sem o consentimento da gestante 
não é crime.

(C) se considera lesão corporal de natureza grave aquela 
que resulta debilidade permanente de membro.

(D) o crime de perigo de contágio venéreo foi revogado.

(E) o crime de difamação contempla a possibilidade de 
exceção da verdade e admite modalidade culposa.

44. A inviolabilidade do domicílio não é absoluta, visto que 
a própria Constituição Federal ressalva as hipóteses  
em que é possível o ingresso na casa de uma pessoa 
sem o seu consentimento. É correto afirmar que uma das 
hipóteses é,

(A) por determinação judicial, a qualquer hora do dia ou 
da noite.

(B) durante o dia, quando acompanhada por Delegado 
de Polícia.

(C) por determinação do Promotor de Justiça, durante 
o dia.

(D) por determinação judicial, durante o dia.

(E) durante o dia, quando acompanhada pelo Promotor 
de Justiça.

45. Nos termos da Constituição Federal, a segurança pública, 
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 
exercida para a preservação da ordem pública e da inco-
lumidade das pessoas e do patrimônio, por intermédio, 
entre outros, dos seguintes órgãos:

(A) Polícia Rodoviária Federal e Polícias Militares.

(B) Polícias Civis e Ouvidorias da Polícia.

(C) Segurança Bancária e Polícia Federal.

(D) Ouvidorias da Polícia e Polícia Civil.

(E) Polícia Ferroviária Federal e Segurança Bancária.

38. Assinale a alternativa correta nos termos da Lei  
no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

(A) São penalmente imputáveis os menores de dezoito 
anos.

(B) São penalmente inimputáveis os maiores de dezoito 
anos.

(C) Considera-se ato infracional apenas a conduta des-
crita como crime.

(D) São penalmente imputáveis os menores de dezes-
seis anos.

(E) Considera-se ato infracional a conduta descrita como 
crime ou contravenção penal.

39. É assegurada ao adolescente, entre outras, a seguinte 
garantia processual:

(A) igualdade na relação processual, não podendo con-
frontar-se com vítimas e testemunhas.

(B) direito de ser autuado em flagrante por ato infracional 
pela autoridade judiciária.

(C) defesa técnica por advogado.

(D) assistência judiciária gratuita e integral, em qualquer 
hipótese, sendo ou não necessitada.

(E) direito de solicitar a presença de seus pais ou respon-
sável, somente na fase preliminar do procedimento.

40. Nos termos da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), é 
correto afirmar que em todo atendimento de saúde terão 
preferência especial sobre os demais idosos, exceto em 
caso de emergência, os maiores de

(A) setenta anos.

(B) oitenta anos.

(C) sessenta e cinco anos.

(D) setenta e cinco anos.

(E) sessenta anos.

41. Nos termos da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso),  
assinale a alternativa que contempla uma das medidas 
de proteção aplicáveis na hipótese de violação dos direi-
tos reconhecidos aos idosos na legislação, em razão de 
sua condição pessoal.

(A) Interdição obrigatória do idoso, mesmo contra sua 
vontade.

(B) Encaminhamento à família, com ou sem termo de 
responsabilidade.

(C) Requisição para tratamento de sua saúde, exclusiva-
mente em regime ambulatorial.

(D) Orientação, apoio e acompanhamento temporários.

(E) Assistência jurídica gratuita.
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49. Nos termos da Lei Complementar no 042/1997 (Plano de 
Carreira do Pessoal da Guarda Municipal de Araçatuba), 
é correto afirmar que fica assegurada uma promoção  
à classe imediata a todo guarda municipal que passar à 
inatividade, após

(A) 25 (vinte e cinco) anos de serviços prestados ao  
serviço público municipal.

(B) 30 (trinta) anos, no mínimo, de serviços prestados ao 
serviço público municipal.

(C) 20 (vinte) anos de serviços prestados ao serviço  
público municipal.

(D) 35 (trinta e cinco) anos, no mínimo, de serviços pres-
tados ao serviço público municipal.

(E) 22 (vinte e dois) anos de serviços prestados ao  
serviço público municipal.

50. Nos termos da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), 
as medidas protetivas de urgência poderão ser concedi-
das pelo

(A) Delegado de Polícia, a requerimento do Ministério 
Público ou a pedido da ofendida.

(B) Juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público 
ou do Conselho de Defesa da Mulher.

(C) Comandante da Guarda Municipal, mediante requisi-
ção do Ministério Público.

(D) Promotor de Justiça, de ofício ou a pedido da ofen-
dida.

(E) Juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido 
da ofendida. 

46. Assinale a alternativa correta e de acordo com os  
termos do Estatuto Geral das Guardas Municipais  
(Lei no 13.022/2014).

(A) A guarda municipal poderá ficar sujeita a regula-
mentos disciplinares de natureza militar.

(B) Os cargos em comissão da guarda municipal deverão 
ser providos por membros dos órgãos policiais dos 
Estados ou da União.

(C) A guarda municipal é formada por servidores públi-
cos integrantes de carreira única e plano de cargos e 
salários, conforme disposto em lei municipal.

(D) É facultado estabelecer estrutura hierárquica na 
guarda municipal utilizando-se denominações idên-
ticas àquelas das forças militares.

(E) A guarda municipal utilizará uniforme e equipamentos 
padronizados, preferencialmente, nas cores preta, 
cinza escuro ou azul-marinho.

47. Nos termos da Lei Complementar no 041/1997, compete, 
entre outras atribuições, à Guarda Municipal de Araça-
tuba:

(A) a proteção dos bens, das instalações e dos serviços 
públicos estaduais.

(B) colaborar com a Defesa Civil do Município em situa-
ções emergenciais.

(C) a realização da segurança física do Fórum.

(D) o exercício da atividade de polícia ostensiva.

(E) a realização da atividade de escolta de presos no 
âmbito municipal.

48. Nos termos da Lei Complementar no 042/1997 (Plano de 
Carreira do Pessoal da Guarda Municipal de Araçatuba), 
é correto afirmar que a Comissão de Promoção de Guar-
das Municipais será nomeada pelo

(A) Secretário de Administração, anualmente, sendo 
composta, entre outros integrantes, pelo Comandante 
da Guarda Municipal.

(B) Prefeito, semestralmente, sendo composta, entre 
outros integrantes, pelo Secretário de Administração.

(C) Comandante da Guarda Municipal, anualmente, 
sendo composta, entre outros integrantes, pelo  
Diretor do Departamento de Vigilância.

(D) Prefeito, anualmente, sendo composta, entre outros 
integrantes, pelo Comandante da Guarda Municipal.

(E) Secretário de Administração, semestralmente, sendo 
composta, entre outros integrantes, pelo Comandante 
da Guarda Municipal.
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