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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO, ANTES DE INICIAR A PROVA 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Confira atentamente seus dados pessoais transcritos acima. 

1.2. Verifique se o Caderno de Prova contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Se estiver 

incompleto ou apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que sejam tomadas as devidas 

providências. 

1.3. A prova terá duração de três horas, já incluído o tempo destinado à identificação – que será feita 

no decorrer da prova – e ao preenchimento da folha-resposta. 

1.4. Não é permitido fazer perguntas durante a prova. Caso necessite de esclarecimento, levante o 

braço e aguarde o fiscal. 

1.5. Só será permitido levar o Caderno de Prova a partir dos últimos 30 minutos que antecedem o 

horário previsto para a conclusão da prova. 

1.6. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio. 

1.7. Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher sua folha-resposta. 

 

2. CUIDADOS AO MARCAR A FOLHA-RESPOSTA DA PROVA 

2.1. Existem três tipos de prova. Verifique atentamente se o tipo indicado na folha-resposta 

corresponde ao tipo de prova você recebeu. Caso haja divergência comunique ao fiscal. 

2.2. A folha-resposta não poderá ser substituída por erro do candidato. 

2.3. Marque sua resposta de modo que a tinta da caneta fique bem visível, conforme exemplo: 

 

 
 

 

2.4. Ao terminar a prova, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a folha-

Fatores que anulam uma questão: 

2.4.1. questão sem opção assinalada. 

2.4.2. questão com rasura. 

2.4.3. questão com mais de uma opção assinalada. 
 

 

 

 
OBSERVAÇÕES: 
I -  O gabarito oficial da prova será disponibilizado no endereço eletrônico http://concursos.acep.org.br/Aracati2018, a partir do segundo dia útil 

imediatamente após a data de realização da prova. 

II -  Informações relativas ao concurso, consultar pela Internet - http://concursos.acep.org.br/Aracati2018. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

TEXTO 

RECADO AO SENHOR 903 (Rubem Braga) 
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Vizinho,  

Quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador, que me mostrou a carta em 

que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal - devia ser 

meia-noite - e a sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou desolado com tudo isso, e lhe dou inteira 

razão. O regulamento do prédio é explícito e, se não o fosse, o senhor ainda teria ao seu lado a Lei e a Polícia. Quem 

trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno e é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e 

músicas no 1003. Ou melhor: é impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita; pois como não sei o seu nome nem 

o senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser dois números, dois números empilhados entre dezenas de outros. Eu, 

1003, me limito a Leste pelo 1005, a Oeste pelo 1001, ao Sul pelo Oceano Atlântico, ao Norte pelo 1004, ao alto 

pelo 1103 e embaixo pelo 903 - que é o senhor. Todos esses números são comportados e silenciosos; apenas eu e o 

Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis; nós dois apenas nos agitamos e 

bramimos ao sabor da maré, dos ventos e da lua. Prometo sinceramente adotar, depois das 22 horas, de hoje em 

diante, um comportamento de manso lago azul. Prometo. Quem vier à minha casa (perdão; ao meu número) será 

convidado a se retirar às 21h45, e explicarei: o 903 precisa repousar das 22 às 7h pois às 8h15 deve deixar o 783 para 

tomar o 109 que o levará até o 527 de outra rua, onde ele trabalha na sala 305. Nossa vida, vizinho, está toda 

numerada; e reconheço que ela só pode ser tolerável quando um número não incomoda outro número, mas o respeita, 

ficando dentro dos limites de seus algarismos. Peço-lhe desculpas - e prometo silêncio...Mas que me seja permitido 

sonhar com outra vida e outro mundo, em que um homem batesse à porta do outro e dissesse: "Vizinho, são três 

horas da manhã e ouvi música em tua casa. Aqui estou". E o outro respondesse: "Entra, vizinho, e come de meu pão 

e bebe de meu vinho. Aqui estamos todos a bailar e cantar, pois descobrimos que a vida é curta e a lua é bela". E o 

homem trouxesse sua mulher, e os dois ficassem entre os amigos e amigas do vizinho entoando canções para 

agradecer a Deus o brilho das estrelas e o murmúrio da brisa nas árvores, e o dom da vida, e a amizade entre os 

humanos, e o amor e a paz. 

 
    (Rubem Braga. "Para gostar de ler". São Paulo: Ática, 1991) 

 

01. No texto acima, o autor faz uma crítica à desumanização que ocorre na cidade grande. Assinale a alternativa que ilustra 

mais claramente esse aspecto destacado pelo autor. 

A) Os vizinhos não são compreensivos e reclamam de tudo.  

B) As pessoas moram em grandes edifícios, onde os vizinhos não se conhecem. 

C) As pessoas são identificadas pelo número dos apartamentos e não pelo nome.  

D) As pessoas não querem ficar limitadas pelas normas que cerceiam o convívio humano. 
 

02. Na frase “Todos esses números são comportados e silenciosos; apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e 

funcionamos fora dos horários civis” (l. 10-11), o autor 

A) tenta explicar que as reclamações do vizinho são infundadas. 

B) usa ironia ao reconhecer os motivos da reclamação do vizinho. 

C) critica os vizinhos, por se acomodarem a uma vida sem humanidade, nem fraternidade. 

D) atribui o barulho ao Oceano Atlântico, que funciona ininterruptamente. 

 

03. No texto, as palavras consternado (l. 2) e desolado (l. 4): 

A)  podem ser interpretadas como sinônimas. 

B)  podem ser utilizadas com sentido oposto. 

C)  relacionam-se por terem sido usadas em sentido figurado. 

D)  podem ser interpretadas como cognatas. 

 

04. No trecho “... apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis.” (l. 10-11), 

observa-se que o verbo está na primeira pessoa do plural, concordando com o sujeito. Assinale a alternativa em que a 

concordância entre o verbo e o sujeito está correta. 

A) Favor perguntar, se houverem dúvidas. 

B) Fazem dez dias que não durmo. 

C) Depois das últimas chuvas, pode haver muitos desabrigados. 

D) Devem haver soluções urgentes de modo a resolver estes problemas. 

 

05. Assinale a alternativa que apresenta a função sintática de “Todos esses números”, em “Todos esses números são 

comportados e silenciosos.” (l. 10) 

A) Sujeito. 

B) Oração principal. 

C) Predicativo do sujeito. 

D) Adjunto adnominal. 
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06. A crase é usada na expressão “Quem vier à minha casa“ (l. 13), do mesmo modo que em: 

A) Ele entrega à domicílio.  

B) Fizeram elogios à sua tia. 

C) Começou à chorar. 

D) Estarei aqui à partir de 8h. 

 

07. O acento usado nas palavras “explícito (l. 5), “maré” (l. 12), “tolerável” (l. 16), justifica-se porque: 

A) todas as palavras são paroxítonas. 

B) todas as palavras são oxítonas. 

C) a primeira palavra é um monossílabo tônico, a segunda é oxítona terminada em vogal e a terceira termina em ditongo 

crescente.  

D) a primeira palavra é proparoxítona, a segunda é oxítona terminada em “e”, e a terceira é paroxítona terminada em “l”. 

 

08.  Assinale a alternativa correta em relação à classificação do período “Vizinho, são três horas da manhã e ouvi música em 

tua casa.” (l. 19-20) 

A) Período composto por subordinação, com duas orações. 

B) Período simples. 

C) Período composto por coordenação, com duas orações. 

D) Período composto, com uma oração subordinada. 

 

09. O vocábulo “lhe”, no trecho “Devo dizer que estou desolado com tudo isso, e lhe dou inteira razão.” (l. 4-5), classifica-se 

como: 

A) Pronome pessoal oblíquo tônico. 

B) Pronome pessoal oblíquo enfático. 

C) Pronome pessoal oblíquo pleonástico. 

D) Pronome pessoal oblíquo átono. 

 

10. O léxico de uma língua se enriquece, por meio de um conjunto de processos de formação de palavras, que permitem a 

criação de unidades novas. O processo de formação do vocábulo “silenciosos” (l. 10) é denominado: 

A) composição. 

B) derivação. 

C) justaposição. 

D) derivação regressiva. 

 

 
 

MATEMÁTICA 
 

 
 

11. Um carpinteiro foi a uma loja de ferragens e comprou dez parafusos iguais, três chaves de fenda iguais e um martelo, tendo 

pago R$ 70,00. Em outra ocasião, ele foi à mesma loja e, pelos mesmos preços que antes, comprou doze parafusos, duas 

chaves de fenda e um martelo, tendo pago R$ 64. Logo em seguida, o carpinteiro percebeu que só precisaria de dez dos 

doze parafusos, mas que seu assistente necessitava de uma chave de fenda a mais. Então, ele voltou à loja e devolveu dois 

parafusos, pegou mais uma chave de fenda e pagou a diferença necessária. De quanto foi essa diferença? 

A) R$ 4,00. 

B) R$ 5,00. 

C) R$ 6,00. 

D) R$ 7,00. 

 

12. Em um certo mês, a gasolina teve três aumentos de preço de 10% e, após estes aumentos, uma diminuição de preço de 

20%. Em termos líquidos, pode-se afirmar que a variação do preço da gasolina nesse mês correspondeu a um aumento de 

aproximadamente: 

A) 5,5%. 

B) 6,5%. 

C) 8%. 

D) 10%. 
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13. As larvas de um certo tipo de inseto vivem sob a terra por 14 anos. Após esse período, sofrem metamorfose e saem da terra, 

transformando-se em insetos adultos. A população de um de seus predadores, por outro lado, oscila ao longo do tempo, 

atingindo um máximo de indivíduos a cada 10 anos. Sabendo que, ao sair da terra, os insetos enfrentaram esse pico de 

predadores pela última vez em 1985, assinale a alternativa que corresponde ao próximo ano em que esse fenômeno 

ocorrerá: 

A) 2020. 

B) 2035. 

C) 2055. 

D) 2070. 

 

14. Em uma fazenda com área de plantio de 20ha, um pequeno produtor rural colheu, em certo ano, 80 sacas por hectare. No 

ano seguinte, o produtor adquiriu um pequeno lote contíguo à sua fazenda, de área igual a 18.000m
2
. Mantida a 

produtividade por hectare, quantas sacas o produtor colherá na próxima colheita do milho? 

A) 1.600 sacas. 

B) 1.614 sacas. 

C) 1.700 sacas. 

D) 1.744 sacas. 

 

15. Uma pizzaria funciona no sistema de rodízio, segundo o qual cada cliente paga um determinado valor e pode comer 

quantos pedaços de pizza queira. No domingo, a pizzaria assou mais de 20 pizzas, as quais foram totalmente comidas por 

15 clientes. Na sexta-feira seguinte, a pizzaria assou uma pizza a mais, mas houve um cliente a mais que no domingo e 

também não sobrou pedaço algum. Então, no sábado seguinte, foi assado o dobro da quantidade de pizzas do domingo, e as 

pizzas foram integralmente comidas pelos 41 clientes. Sabendo que todas as pizzas assadas tinham seis pedaços, pode-se 

afirmar que: 

A) o domingo foi o dia com maior média de pedaços de pizza, por cliente. 

B) a sexta-feira foi o dia com menor média de pedaços de pizza, por cliente. 

C) o sábado foi o dia com maior média de pedaços de pizza, por cliente. 

D) o domingo foi o dia com menor média de pedaços de pizza, por cliente. 

 

16. A figura abaixo mostra o cruzamento de duas avenidas, cada uma com 30m de largura. Para atravessar do ponto A ao ponto 

B, ou do ponto B ao ponto C, os pedestres gastam, em média, 20s. O órgão da prefeitura responsável pelo trânsito planeja 

permitir que os pedestres possam ir do ponto A ao ponto C em linha reta, o que corresponde a uma distância aproximada de 

42m. Andando à mesma velocidade que antes, mas eliminando a necessidade de passar pelo ponto B para ir de A a C, os 

pedestres economizariam, a cada travessia, aproximadamente: 

  

C 
 

B 

   

   
A 

 

A) 8s. 

B) 10s. 

C) 12s. 

D) 14s. 

 
 

CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE ARACATI 
 

 

 

17. Sobre a história e a cultura do Município de Aracati, é correto afirmar que: 

A) O nome Aracati vem da língua Tupi e significa “ar bom, tempo bom.” 

B) A ocupação definitiva do Município de Aracati teve início com o desenvolvimento da cultura do cultivo do algodão. 

C) O núcleo urbano sede do Município de Aracati é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, 

desde a década de 1990.  

D) Os primeiros habitantes das terras de Aracati foram os índios Tabepas. 

 

18. Assinale a alternativa que indica o distrito de Aracati criado por lei municipal de 1990. 

A) Canoa Quebrada. 

B) Majorlândia. 

C) Lagoa do Mato. 

D) Jirau. 

 
03 / 09 



 
 

19. Em relação à geografia do Município de Aracati, assinale a alternativa correta. 

A) O clima predominante na região é o tropical e, por ser um município localizado no litoral, está excluído do Semiárido 

Nordestino. 

B) A vegetação predominante na região é a Caatinga, contendo também traços de Manguezais, no entorno do Rio Jaguaribe, e 

da Mata Atlântica, no litoral. 

C) A hidrografia no Município de Aracati é composta por dois importantes rios: o Rio Jaguaribe e o Rio Piranji. 

D) Fortim, Beberibe, Palhano, Itaiçaba, Russas, Jaguaruana, Icapuí, Baraúna, Mossoró e Tibau são os municípios que fazem 

fronteira com Aracati. 

 

20. Sobre o Município de Aracati, assinale a alternativa correta. 

A) Aracati tem população estimada pelo IBGE, para 2017, em 83 mil habitantes e densidade demográfica de 72 hab/km². 

B) A formação populacional do Município de Aracati, diferentemente do que aconteceu no restante do Estado do Ceará, é 

caracterizada pela miscigenação dos povos indígenas catequizados e do homem branco de origem portuguesa, sem a 

presença do elemento africano. 

C) Na educação, de acordo com o Censo 2010, o município destaca-se por ser o melhor da região nos índices de escolarização 

de 6 a 14 anos, com taxa de 98,5% de escolarização. 

D) O salário médio mensal dos trabalhadores formais, no Município de Aracati, está entre os maiores do Estado, ocupando a 

25ª posição, com média de 1,8 salários mínimos. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CIDADANIA 
 

 

 

21. Acerca da noção de cidadania, de um ponto de vista amplo, assinale a alternativa correta. 

A) O indivíduo só é considerado cidadão perante o Estado se possui documento de registro. 

B) Uma pessoa sem título de eleitor não é considerada cidadão. 

C) Uma pessoa que não tem moradia fixa, o chamado “andarilho”, não se insere no conceito de cidadão, por não exercer seus 

deveres perante a sociedade. 

D) O conceito de cidadania está ligado à noção de que uma pessoa possui direitos e deveres no Estado em que vive. 

 

22. Assinale a alternativa que contempla em que consiste o dever ético de um cidadão. 

A) Preocupar-se com sua vida particular e com o sustento e provimento da sua vida, independente das consequências de seus 

atos perante os seus convivas. 

B) Zelar pela coisa pública e, enquanto utilizá-la, mantê-la em estado de aproveitamento ótimo para o próximo cidadão que a 

for utilizar. 

C) Perseguir individualmente os seus planos e objetivos pessoais, a despeito do contexto social em que está inserido.  

D) Manter-se distante de discussões de caráter público e político, tendo em vista que tais matérias dizem respeito somente aos 

agentes políticos. 

 

23. As noções de democracia e cidadania são intimamente relacionadas, mas designam conceitos diferentes. Nesse sentido, 

assinale a alternativa que melhor relaciona o conceito de cidadania com o de democracia. 

A) O indivíduo só pode ser considerado cidadão se inserido num regime democrático, não se podendo falar em cidadania em 

outras formas de governo. 

B) O cidadão que vota, vota unicamente para eleger os seus representantes, por isso não se pode confundir os conceitos de 

democracia e cidadania.  

C) A relação entre cidadania e democracia reside na ideia de que, ao exercer a sua participação na vida política do seu país, o 

indivíduo age em prol da coletividade e para dar melhor destinação às coisas públicas. 

D) O regime democrático impõe sempre a obrigatoriedade do voto. Assim, não se pode falar em exercício da cidadania nos 

países em que o voto não é obrigatório. 

 

24. Sobre o exercício da cidadania pelos agentes públicos e cidadãos, assinale a alternativa correta. 

A) No exercício de sua função, o agente público municipal deve tolerar a reunião pública e pacífica, pois esta é considerada 

exercício regular da cidadania.  

B) O agente público pode, usando de seu poder de decisão, deixar de aplicar as penalidades devidas, quando o cidadão infrator 

o tratar com urbanidade e respeito. 

C) É tolerável que o agente público municipal que realiza ronda regular em determinado estabelecimento comercial solicite, 

sempre que fardado, qualquer tipo de agrado, tais como lanches, para o transcorrer efetivo de seu turno. 

D) As regras de urbanidade e convívio da vizinhança não precisam ser respeitadas pelo agente público de segurança, uma vez 

que representam a autoridade local, não se submetendo a padrões costumeiros, mas, sim, tão somente à lei. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO, 

CONSTITUCIONAL E PENAL 
 

 

25.  Em conformidade com o disposto no Título I da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa que representa um dos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

A) apoiar os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

B) valorizar a autodeterminação dos povos. 

C) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

D) incentivar a cooperação com os povos para o progresso da humanidade. 

 

26. Assinale a alternativa que está em conformidade com os Direitos e Garantias Fundamentais previstos na Constituição 

Federal de 1988. 

A) É possível a condenação à pena de privação de liberdade de caráter perpétuo nos casos previstos em lei. 

B) É assegurado aos presos apenas o respeito à integridade moral. 

C) Aos litigantes, desde que em sede de processo judicial, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 

D) Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens, sem o devido processo legal. 

 

27.  Assinale a alternativa que aponta fato que permite a intervenção da União nos Municípios localizados em territórios 

federais. 

A) Quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento da segurança 

pública. 

B) Quando deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada, conhecida também 

como o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da federação. 

C) Quando forem prestadas as contas devidas e na forma da lei. 

D) Quando houver necessidade de solucionar comprometimento da saúde pública.  

 

28. Assinale a alternativa que reflete as finalidades de constituição das guardas municipais pelo ente Municipal. 

A) Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas a exercer policiamento ostensivo, conforme dispuser a lei. 

B) Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme 

dispuser a lei. 

C) Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas a executar atividades de defesa civil e de ordenação do 

trânsito, conforme dispuser a lei. 

D) Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e atendimento sanitário, 

conforme dispuser a lei. 

 

29. No tocante ao regramento da Administração Pública, assinale a alternativa que reflete uma das disposições gerais previstas 

na Constituição Federal de 1988. 

A) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, 

assim como aos estrangeiros, na forma da lei. 

B) A investidura em cargo ou emprego público dispensa a aprovação prévia em concurso público. 

C) O prazo de validade do concurso público será de dois anos, improrrogáveis. 

D) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos em qualquer caso. 

 

30. Em relação ao regime jurídico-administrativo a que se submete o Estado, assinale a alternativa que representa os chamados 

princípios centrais do Direito Administrativo, os quais reconhecem determinadas prerrogativas e limitações para a Fazenda 

Pública. 

A) A supremacia do interesse social sobre o interesse privado e a impessoalidade. 

B) A indisponibilidade do interesse público e o princípio da eficiência. 

C) A supremacia da ordem pública e o princípio da moralidade. 

D) A supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público. 

 

31. Hely Lopes Meirelles destaca os diferentes significados que a legalidade tem no Direito Privado e no Direito Público. 

Sobre a marcante diferença entre estas duas searas, assinale a alternativa correta. 

A) Na Administração Pública, não há liberdade nem vontade pessoal, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo 

que a lei não proíbe. 

B) A legalidade privada destina-se aos agentes do Estado, enquanto a legalidade pública se aplica aos particulares. 

C) Os agentes do Estado vinculam-se à autonomia da vontade, enquanto os particulares somente podem fazer o que a lei 

autoriza. 

D) No âmbito da legalidade privada, a norma geral implícita é proibitiva, ao passo que a norma geral implícita no âmbito da 

legalidade pública é permissiva. 
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32.  Assinale a alternativa que correlaciona, corretamente, cada um dos princípios ao seu significado. 

A) O princípio da Legalidade exige que o administrador atue de forma imparcial, vedando a promoção pessoal de agentes ou 

autoridades. 

B) O princípio da Moralidade exige que o administrador divulgue oficialmente os atos administrativos, ressalvadas as 

hipóteses de sigilo previstas na Constituição. 

C) O princípio da Proporcionalidade se refere à adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e 

sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.  

D) O princípio da Publicidade se relaciona com o atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de 

poderes ou competências. 

 

33. Acerca dos Atos Administrativos, assinale a alternativa correta. 

A) A revogação dos atos administrativos compete unicamente ao Poder Judiciário. 

B) A extinção dos atos administrativos somente ocorre com o parcial cumprimento de seus efeitos. 

C) Dentre os atributos dos atos administrativos, a presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; 

enquanto a presunção de veracidade diz respeito aos fatos. 

D) Atos principais são aqueles que aprovam ou confirmam outros atos administrativos, desencadeando a produção de efeitos 

deste. 

 

34.  A respeito dos institutos da consumação e da tentativa do crime, assinale a alternativa correta, em conformidade com o 

previsto no Código Penal (Decreto-Lei Nº 2.848, de 7 de Dezembro de 1940). 

A) Diz-se o crime consumado, quando nele se reúnem alguns dos elementos de sua definição legal. 

B) Diz-se o crime tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 

C) A tentativa sempre será punida com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de dois a três terços. 

D) Pune-se a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível 

consumar-se o crime. 

 

35.  A respeito dos crimes contra a pessoa, em conformidade com o previsto no Código Penal (Decreto-Lei Nº 2.848, de 7 de 

Dezembro de 1940), assinale a alternativa correta. 

A) Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, 

logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. 

B) Se o homicídio é cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino é denominado de latrocínio. 

C) Matar, mesmo que sem a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após, configura crime de 

Infanticídio, previsto no artigo 123 do Código Penal. 

D) No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de regra técnica de 

profissão, arte ou ofício, ou se o agente prestar imediato socorro à vítima, procurando diminuir as consequências do seu ato, 

permanecendo no local do crime. 

 

36. A respeito dos crimes contra a administração pública, em conformidade com o previsto no Código Penal (Decreto-Lei Nº 

2.848, de 7 de Dezembro de 1940), assinale a alternativa correta. 

A) Configura crime de peculato se o servidor público apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, desde que 

particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. 

B) Configura mero ilícito administrativo o ato do servidor consistente em modificar ou alterar sistema de informações ou 

programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. 

C) Pratica crime de violência arbitrária quem 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. 

D) Considera-se servidor público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, 

emprego ou função pública. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E LEGISLAÇÃO 

ESPECÍFICA DA GUARDA MUNICIPAL 
 

 

37. É penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro: 

A) admoestação verbal. 

B) anotação por escrito na Carteira Nacional de Habilitação. 

C) cassação da Carteira Nacional de Habilitação. 

D) apreensão do veículo. 

 

38. Sobre o auto de infração, assinale a alternativa correta. 

A) No auto de infração deverá constar o prontuário do condutor, sempre que possível. 

B) No auto de infração deverá constar a assinatura das testemunhas da infração. 

C) No auto de infração deverá constar o depoimento do condutor, com a devida narração dos fatos. 

D) No auto de infração deverá constar o carimbo da autoridade ou agente autuador. 
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39. De acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/14), assinale a alternativa correta. 

A) As guardas municipais são instituições de caráter militar. 

B) As guardas municipais têm a função de proteção municipal de caráter preventivo, ressalvadas as competências da União, 

dos Estados e do Distrito Federal. 

C) É vedada às guardas municipais a utilização de armas de fogo. 

D) A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder Legislativo Municipal. 

 

40. De acordo com o Código de Ética e Disciplina da Guarda Municipal de Aracati (Lei nº 345/17), assinale a alternativa em 

que a sanção disciplinar está descrita da maneira correta. 

A) Repreensão é a forma mais branda de sanção, aplicada verbalmente ao transgressor por cometimento de infração leve. 

B) Suspensão é a sanção feita por escrito ao transgressor, publicada em Boletim Interno da Guarda Municipal. 

C) Advertência é uma sanção aplicada por escrito ao transgressor por cometimento de infração grave. 

D) O ressarcimento ao erário é a forma que o Poder Público Municipal tem de reaver, financeiramente, o gasto que foi 

obrigado a suportar em decorrência do comportamento negligente, imprudente ou imperito de seus agentes. 

 

41. A respeito das infrações de trânsito contidas no CTB, assinale a alternativa correta. 

A) Confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa que, mesmo habilitada, não estiver em condição, por seu estado psíquico, 

de dirigi-lo com segurança é considerado infração grave.  

B) Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas no CTB é 

considerada infração gravíssima com penalidade de multa.  

C) Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é considerado infração grave, com penalidade de multa.  

D) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível é considerado infração leve e a medida administrativa cabível é 

a remoção do veículo. 

 

42. O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que em toque breve, na seguinte situação: 

A) Dentro das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. 

B) Para indicar aos pedestres que o semáforo mudou da coloração vermelha para verde, alertando-os da necessidade de 

atravessar a faixa de pedestres de maneira mais rápida e assim continuar seu trajeto. 

C) Para fazer as advertências necessárias, a fim de evitar acidentes. 

D) Para alertar outros condutores que estacionará em local indevido em razão de urgência de qualquer natureza. 

 

43. Sobre a criação e existência das Guardas Municipais, é correto afirmar: 

A) a criação das guardas municipais deve acontecer por meio de lei. 

B) a criação da Guarda Municipal não é uma faculdade do Poder Executivo Municipal, mas uma obrigação do ente federativo. 

C) o agente público da Guarda Municipal precisa, para a investidura no cargo, ter idade mínima de 16 anos. 

D) a guarda municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreira única e plano de cargos e salários, conforme 

disposto em decreto do prefeito. 

 

44. Não existindo sinalização regulamentadora da velocidade máxima, assinale a alternativa que contém a resposta correta 

sobre a velocidade máxima permitida. 

A) Nas vias urbanas: 40km/h nas vias locais. 

B) Nas vias urbanas: 40km/h nas vias arteriais.  

C) Nas vias rurais: 80 km/h para automóveis, camionetas e motocicletas, nas rodovias de pista simples. 

D) Nas vias rurais: 100 km/h para automóveis, camionetas e motocicletas, nas rodovias de pista simples. 

 

45. De acordo com a Lei nº 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro (CTB), assinale a alternativa correta. 

A) 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. 

B) As praias abertas à circulação pública não são consideradas vias terrestres para efeito do CTB. 

C) A circulação far-se-á pelo lado direito da via, sem exceções.  

D) O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos é estritamente proibido, em qualquer hipótese. 

 

46. Segundo o Código de Ética e Disciplina da Guarda Municipal de Aracati (Lei nº 345/17), a hierarquia e a disciplina são a 

base institucional da Guarda Municipal do Aracati. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que representa princípio 

norteador da Guarda. 

A) A preservação do patrimônio público municipal e da integridade da cidade. 

B) Preponderância da utilização da força de maneira repressiva, sendo de ordem excepcional seu emprego preventivo, com a 

finalidade de manter a ordem pública. 

C) Compromisso com a evolução social da comunidade. 

D) O respeito e defesa do cidadão, pelo acatamento de suas solicitações. 
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47. Sobre a identificação de veículos, de acordo com o CTB, é correto afirmar: 

A) ambas as placas, traseira e dianteira, dos veículos devem ser travadas em sua estrutura, obedecendo às especificações e 

modelos estabelecidos pelo CONTRAN. 

B) as placas de cor preta serão usadas somente pelos veículos de representação pessoal do Presidente e do Vice-Presidente da 

República, dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, do Presidente e dos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, dos Ministros de Estado, do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República. 

C) os veículos de duas e três rodas são dispensados de placa traseira. 

D) os veículos de transporte de carga e os coletivos de passageiros deverão conter, em local facilmente visível, a inscrição 

indicativa de sua tara, do peso bruto total (PBT), do peso bruto total combinado (PBTC) ou capacidade máxima de tração 

(CMT) e de sua lotação, vedado o uso em desacordo com sua classificação. 

 

48.  A definição sobre o conceito de Agente da Autoridade de Trânsito, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é: 

A) policial militar, dotado de fé pública para realizar atos típicos da condução, manejo e circulação de veículos e pessoas nas 

vias públicas. 

B) pessoa, civil ou policial militar, credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, 

operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento. 

C) polícia, civil ou militar, cuja a competência reside exclusivamente no trabalho de organização da circulação de veículos ou 

pessoas no trânsito. 

D) pessoa civil ou militar, dotada de fé pública, a qual a lei atribui poder para policiamento das vias públicas. 

 

49. O Código de Ética e Disciplina da Guarda Municipal de Aracati (Lei nº 345/17) conceitua infração disciplinar como “toda e 

qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres funcionais e obrigações dos integrantes da Guarda Municipal de 

Aracati”. Assinale a alternativa que descreve a infração disciplinar de natureza “leve”, segundo este mesmo documento.   

A) Utilizar armamento, munição ou equipamento desnecessariamente, ou com negligência, imprudência ou imperícia, sem 

causar qualquer dano material ou resultar morte ou lesão à integridade física de outrem. 

B) Suprimir a identificação do uniforme ou utilizar-se de meios ilícitos para dificultar sua identificação. 

C) Simular doença para esquivar-se ao cumprimento do dever. 

D) Praticar violência em serviço, ou em razão dele, contra servidores ou particulares, salvo se em legítima defesa. 

 

50. O servidor da Guarda Municipal do Município de Aracati, em estágio probatório, poderá ser exonerado do cargo no caso de 

cometer determinadas infrações. Assinale a alternativa que contempla esse tipo de infração. 

A) Praticar delito culposo, relacionado ou não com suas atribuições. 

B) Cometer infração disciplinar leve nos dois primeiros anos de estágio probatório. 

C) Praticar inassiduidade. 

D) Atrasar-se mais de três vezes para o exercício de suas funções, sem motivo justificado. 
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